
,• v*S{ŕ«s*-.Eäcííi'-»;<;--.ť.: •

^ fí:



J
Komise české rady ČSVTS pro jadernou techniku

Odborná skupina jaderné techniky

Československá komise pro atomovou energii

Pobočka ČSVTS Ústředního informačního střediska pro jaderný program

Dům techniky ČSVTS Praha

celostátní seminář
SYSTÉM VĚDECKOTECHNICKÝCH

INFORMACÍ PRO ČS. JADERNÝ
PROGRAM

Jihlava 7.-9.12.1982

Ústřední informační středisko pro jaderný program
Praha 1982



O B S A H str.

Zabezpečení informační činnosti v čs. jaderném

programu z hlediska ČSKAE 9

Ing. Otakar Panchátek

Mezinárodní spolupráce v oblasti VTEI se zaměřením

na jadernou vědu a techniku 13

Otto Pátek

Hlavní trendy rozvoje automatizovaných systémů

s přihlédnutím k možnostem využití mezinárodní

spolupráce v čs. soustavě, zvláště v odvětví

j aderného programu 17

PhDr. Rudolf Vlasák

Otázky orientace uživatelů v informačních zdrojích 21

Dr. Josef Vondra, Dr. Miroslava Matoušova

Magnetopáskové báze dat a jejich zpracování v tíVTEI-ÚTZ 29

Ing. Pavel Zídek

Problematika státních vědeckých a ústředních knihoven

a jejich spolupráce se středisky VTEI 35

Doc. PhDr. Jiří Cejpek, CSc.

Informační zdroje knihovny Ústavu pro výzkum, výrobu

a využití radioizotopů 43

PhDr. Božena Zahálková

Kategorie a efektivní formy vyšší informační činnosti

pro zabezpečení funkce OBIS v ťJVWR 47
RNDr. Jiří R. Pěknice

Oborové normalizační středisko pro metrologii radionukli-

dů a standardizaci izotopové produkce v ČSSR 54

RNDr. Dušan Brabec

Stav a perspektívy využitia informačných služieb iJlSJP

pre Výskumný ústav jadrových elektrární 58
Ján Štefánik

Systémy faktografických informací ČI jejich uplatnění

v ODVIS . 63

Ing. Jiří Hájíček

INIS OUTPUT - informační služba tflSJP 68
Ing. Jaroslav Blažek

Mikrofišová knihovna a poskytované služby 72
Michal Nádvorník, prom. fil.



Systém odvětvové evidence nekonvenčních materiálů

z jaderných oborů , 75

Květoslava Dvořáková

Publikační a vydavatelská činnost tJlSJP 80

Ing. Oldřich Suchánek

Služby a činnost Základní knihovny ČSKAE 84

PhDr. Alena Sobotková

Výstupy odvětvového informačního střediska pro

energetiku a jej ich využití 88

Ladislav Kadleček

Vývojová činnost tílSJP a její cíle v sedmé pětiletce 91

Ing. Václav Kratochvíl

Vývoj systému INIS a výhled pro nejbližší období 98

Agis Kakos, prom. fyz„

Koordinace a metodické usměrňování informační činnosti

v čs. jaderném programu při budování odvětvového

informačního systému 102

Vladimír Nejezchleb, prom. fil.

Výchova uživatelů a propagační činnost v rámci ODVIS 107

Ing. Jana Kohoutová

Možnosti zvyšování kvalifikace pracovníků VTEI 1 1 2

Jana Kuglerová, prom. fil., dipl. tech.

Bibliografie přírodních věd a možnosti aplikace ve VTEI ... 118

PhDr.J. Kremerová

Publikačně vydavatelská a reprografická činnost v OBIS tfVWR 122

RNDr. Jiří R. Pěknice

Možnosti a realizace informačních a informatických

postupů v OTEI - tfJV, Řež 131

Ing. Antonín Moravec, Ing. Robert Tlalka

Činnost odborového informačného strediska Ústavu rádioekologie

a využitia jadrovej techniky, Košice 140

Marie Koukolová, prom. fil.

Záměry tflSJP v oblasti studijně rozborové činnosti 147

Ing. Václav Vaněk

Hodnocení odborných časopisů 152

Ing. Ladislav Vymetal

- 4 -



Využití systému INIS a AGRIS pro potravinářský

průmysl , 1 5 6

Jarmila Lôfflerová, dipl. tech.

Systém zpracování faktografických informací z jaderného

oboru v Energoprojektu, Praha 159

PhDr.Eva Matějková

- 5 -



UVOĎ

Celostátní seminář "Systém vědeckotechnických informací pro čs. ja-

derný program" má za úkol seznámit čs. odbornou veřejnost se soačasným

stavem zpracování a s možnostmi využití jaderných informací. Jeho pořada-

teli jsou Komise české rady ČSVTS pro jadernou techniku a Dům techniky

ČSVTS Praha.

Odbornou přípravu semináře zabezpečilo Ústřední informační středisko

pro jaderný program jako odvětvové informační středisko ve spolupráci

s oborovými informačními středisky s pôsobností Československé komise pro

atomovou energii a s dalšími pracovišti čs. soustavy VTEI.

Propagační a výchovně vzdělávací působení v rámci popularizace mírové

ho využití jaderné energie je jedním z důležitých úkolů ÚISJP stejně jako

aplikace výpočetní a telekomunikační techniky v oblasti automatizovaných

systémů dokumentografických a faktografických informací.

V létech 1974 až 1975 uspořádalo ÚISJP dva samostatné dvoudenní semi-

náře li. otázkám zabezpečování výstavby odvětvového informačního systému pro

čs. jaderný program. Na tyto akce navázala spoluúčast ÚISJP při přípravě

sympozia Hornická Příbram v roce 1979, kde byl vytvořen dvoudenní program

sekce VTEI ke konkrétním úkolům a výsledkům dosaženým v odvětvích čs. ja-

derného programu i v odvětvích na ně navazujících.

Cílem letošního celostátního semináře je poskytnout základní informaci

o odvětvovém informačním systému pro čs. jaderný program nejen odborným

pracovníkům podílejícím se na řešení úkolů v oblasti jaderné vědy a techni-

ky, ale i pracovníkům z oblasti VTEI. Proto je program semináře rozdělen

vedle společného zasedání do dvou sekcí. Uživatelská sekce zahrnuje pře-

hled o současném stavu a o možnostech využití informačních služeb v rámci

čs. jaderného programu. Informační sekce se zabývá převážně technologický-

mi postupy a metodami informačních procesů a má i seznámit účastníky s hlav-

ními úkoly oblasti vědeckých, technických a ekonomických informací čs. ja-

derného programu a s výhledy jejich plnění v průběhu sedmé pětiletky.

Otto P á t e k

odborný garant

ředitel ÚISJP, Praha
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ZABEZPEČENÍ INFORMAČNÍ ČINNOSTI V ČS. JADERNÉM PROGRAMU Z HLEDISKA ČSKAE

Ing. Otakar P a n c h á t e k , Československá komise pro atomovou

energii/ Praha

Chceme-li bez velkého teoretizovaní zdůraznit význam jaderného prog-

ramu, je třeba alespoň krátce poukázat na to, že v současném hospodářssko-

politickém dění patří k hlavním problémům po stránce ekonomické i národo-

hospodářské postupné vyčerpávání energetických surovinových zdrojů klasic-

kého typu, tzn. fosilních paliv, v rámci těchto širších hospodářsko-poli-

tických souvislostí je patrný zásadní význam i důležitost jaderné vědy a

techniky v současném světě. Jaderné štěpení a jeho energetické využití

poskytuje lidstvu nástroj, který může být využit v ničivé síle, ale také

jako významný prostředek pro řešení energetických problémů, které se musí

vyřešit nejen pro současnou etapu, ale také pro další desetiletí. Tyto

okolnosti, byt jenom stručně konstatované, zřetelně ukazují, jak naléha-

vým úkolem je rozvoj mírového využívání jaderné energie, a to v oblasti

jak energetické, tak i neenergetické.

Velké progresivitě a dynamičnosti tohoto oboru proto odpovídá i vel-

ká náročnost na jeho informační zabezpečení, a to v měřítku jak národním,

tak i mezinárodním. Dobrým důkazem pro toto tvrzení je existence meziná-

rodního systému nukleárních informací /INIS/. Systém INIS je vlastně

prvním výsledkem mezinárodní spolupráce v oblasti VTI, kde se podílejí

členské státy jak na jeho tvorbě, tak i na jeho využívání. Československo

se aktivně podílí od samého počátku na rozvoji i využívání tohoto systé-

mu. Vede nás k tomu kromě širších politických souvislostí také objektivní

potřeba jaderných informací, nebot,jak je obecně známo, Československo je

jedním z deseti vyspělých států světa, které produkují zařízení pro jader-

nou energetiku.

Je třeba si připomenout v této souvislosti, že čs. jaderný program

představuje soubor výzkumných úkolů, činností a pracovišť podílejících

se na jednom z nejvýznamnějších úkolů současné vědeckotechnické revoluce.

Znamená to využívat jadernou energii pro mírové účely, a to jak

v energetice, tak i v dalších odvětvích výrobní i nevýrobní sféry. Vždyt

současný rozvoj jaderné energetiky v ČSSR, realizovaný ve spolupráci

s ostatními socialistickými státy, a zejména pak se Sovětským svazem,

představuje velmi složitý a komplexní úkol po stránce finanční, materiá-

lové i kapacitní.
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Nejlépe do dokazuje, že v rámci 15 státních cílových programů sta-

novených pro sedmou pětiletku je rozvoj jaderně energetického komplexu

zařazen na druhém místě. V rámci tohoto programu mají být do roku 1985

v ČSSR uvedeny do provozu jaderné elektrárny o celkovém výkonu cca

3500 MW a do roku 1990 pak o výkonu mezi 6000 - 7000 MW.

iV

Rozvoj čs. jaderného programu není'proto myslitelný bez spolehli-

vého zabezpečení vědeckotechnických informací pro všechny sféry. Infor-

mační zabezpečení čs. jaderného programu je proto značně pestré a má

výrazně meziresortní charakter. Jedním z důležitých článků, který má

významné úlohy v informační soustavě čs. jaderného programu po stránce

odborného řízení, je Ústřední informační středisko pro jaderný program

na Zbraslavi. V přímé působnosti ČSKAE jej dále realizují ty ústavy, je-

jichž činnost v oblasti VTI vytváří a postupně dotváří z kvantitativní-

ho i kvalitativního hlediska důležitý úsek informačního zabezpečení čs.

jaderného programu. Jsou to informační pracoviště ÚJV Řež, (JRVJT Košice

a tfWVR Praha.

ČSKAE si je vědoma významu a společenské potřeby kvalitního zabez-

pečení informací pro čs. jaderný program. Proto každoročně přispívá

částkou téměř 3,5 mil. Kčs. V rámci těchto finančních prostředků se za-

bezpečuje zejména koordinace a metodické usměrňování informační činnosti,

dále čs. účast v systému INIS, činnost mikrofišové knihovny i odvětvové

evidence. Je třeba připomenout i význam publikační a vydavatelské čin-

nosti tflSJP.

Tyto činnosti budou rozebrány podrobněji v dalších referátech. Vždyt

například na resortní úkol R-13, který řešil automatizaci informační čin-

nosti v čs. jaderném programu, byly v předešlém pětiletém plánu vynalože-

ny téměř tři milióny Kčs? jeho pokračovatel, úkol R-101, představuje

v sedmé pětiletce částku vyšší než osm miliónů Kčs.

Lze proto konstatovat, že ČSKAE věnuje problematice VTI pozornost

nejen z hlediska naplnění cílů státní informační politiky a splnění sta-

novených úkolů v této oblasti, ale také náležité finanční prostředky.

Proto je nutné věnovat maximální pozornost i ekonomické efektivnosti in-

formační činnostiv čs. jaderném programu při zachování maximální úspor-

nosti, která je i zde plně namístě jako ve všech oblastech našeho národ-

ního hospodářství.

Důležité úkoly jako poradní orgán předsedy ČSKAE plní rada pro VTI.

Na jejích zasedáních jsou sledovány hlavní úkoly a současně doporučována

opatření pro zlepšování i prohlubování informační činnosti.

Tato systematická péče se promítá do vlastních informačních praco-

višfc, především pak do tflSJP.
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činnost tohoto pracoviště probíhá v souladu s cíli a se záměry ce-

lé čs. informační soustavy. Toto pracoviště se stává vlastně v některých

oblastech, zejména pak na Useku automatizace informační činnosti, mode-

lovým pracovištěm v zájmu zkvalitňování informační činnosti v ČSSR.

tflSJP má důležitý význam při spolupráci s centrálními a se speciálními

informačními institucemi naší informační soustavy při zavádění automa-

tizovaných informačních procesů. Je to např. spolupráce s tJVTEI-tíTZ při

řešení problematiky celostátního centralizovaného přístupu do zahranič-

ních databází včetně budování čs. terminálové sítě v souladu s usnese-

ním předsednictva vlády ČSSR č. 126 ze dne 5. června 1980.

ÚISJP si osvojilo velmi dobře systém INIS. Dnes slouží systém INIS

účelně potřebám čs. jaderného programu. Získaných zkušeností se využívá

postupně při řešení přístupu do dalších databází, což je ku prospěchu

nejen našeho jaderného programu, ale také dalších odvětví čs. národního

hospodářství. Zásadním strategickým cílem pro sedmou pětiletku je komplex-

ní zabezpečení čs. jaderného programu vědeckotechnickými informacemi,

a to již v podmínkách provozu počítačové sítě, která zabezpečí vysoký

stupeň ekonomické efektivnosti.

Na doporučení rady pro VTI se postupně formuje i OBIS v resortu

ČSKAE. Pracoviště v tfjV Řež se orientuje na oblast energetické aplikace,

informační pracoviště tfWVR Košice v prvé fázi na problematiku životní-

ho prostředí.

To je oblast, kterou může ČSKAE především prostřednictvím ÚISJP

postupně ovlivňovat.

Tuto formu nelze však aplikovat u pracoviště jiných resortů. Je nut-

né si uvědomit, že ČSKAE je ustavena jako federální orgán státní správy

pro oblast rozvoje a zabezpečení čs. jaderného programu. Nelze proto mi-

moresortním pracovištím něco kategoricky ukládat, ale pouze vytvářet pod-

mínky pro systematickou spolupráci, která by vytvářela předpoklady pro

zlepšení toku informací v čs. jaderném programu. A tím by se měly vytvá-

řet i podmínky pro zhospodárnění i zefektivnění této činnosti.

Jednou z účinných forem jsou semináře, které pořádá tflSJP jak pro

vlastní organizace v rámci čs. jaderného programu, tak pro mimoresortní

organizace.

Tak např. v roce 1981 bylo realizováno devět seminářů a v letošním

roce proběhlo pět seminářů, což je nejlepším důkazem nejen aktivity, ale

také systematického hledání cesty ke spolupráci s mimoresortními praco-

višti. Navíc jednotlivé resorty nebo organizace jsou řádnými členy rady

pro VTI ČSKAE. Dalším takovým prostředkem spolupráce je publikační činnost

včetně periodik i průzkumy potřeb našich uživatelů.
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Dovolte mi zmínku o spolupráci s uživateli informací. Myslím, že je

to oblast, která bude vyžadovat naši zvláštní pozornost, a to v zájmu

efektivního i hospodářského využití informačních zdrojů. Spolupráce mezi

informačním pracovníkem a uživatelem právě v etapě automatizace informač-

ní činnosti bude mít velký význam.

Jedním z hmatatelných důkazů, který potvrzuje význam tohoto úkolu,

je spolupráce uživatele s informačním pracovníkem u terminálové stanice.

Informační pracovník se v etapě automatizace informačních systémů stává

koordinátorem i odborným poradcem, kde a jak účelně čerpat informace pro

dané úkoly.

To jsem považoval za nutné říci na zahájení našeho semináře, abyste

měli alespoň rámcovou představu, jakým směrem orientuje ČSKAE činnost

v oblasti VTÍ a kde je třeba prohloubit vzájemnou informovanost nejen o na-

ší současné práci, ale také o jejích záměrech, abychom tak zabránili mož-

ným duplicitám a dále abychom uměli pohotově i účelně využívat dosažené

výsledky jednotlivých pracovišť nebo resortů.
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI VTEI SE ZAMĚŘENÍM NA JADERNOU VĚDU

A TECHNIKU

Otto P á t e k , Ústřední informační středisko pro jaderný program, Praha

Současná léta jsou ve znamení prudce r»e zrychlujícího promítání vědy

a techniky do rozvoje výrobních sil. Ve složitém procesu vědeckotechnické

revoluce klade socialistická společnost mimořádný důraz na vědecký a tech-

nický pokrok a na efektivní využívání jeho výsledků ve společenské a vý-

robní praxi. Je to nutná podmínka pro zvládnutí mimořádně náročných poža-

davků na plánovité řízení kvalitativních i kvantitativních přeměn ve vý-

voji společnosti. Jde o účinné spojení vymožeností vědeckotechnické revo-

luce s přednostmi socialistické společnosti a její ekonomické soustavy.

Ve vědě a technice se dnes uplatňují v plném rozsahu integrující as-

pekty jejich vývoje. Efektivních výsledků bude možné dosáhnout jedině ve

společném a koordinovaném postupu vědeckovýzkumné základny spolu s výrobní

sférou a v začlenění tohoto komplexu do spolupráce zemí RVHP. I z tohoto

hlediska nesmírně vzrůstá naléhavá potřeba mírové spolupráce ve světovém

měřítku.

se aktivně podílí na výsledcích integračních opatření v rámci

RVHP a využívá jich. Podpora SSSR a koordinovaný přístup socialistických

zemí umožnily ČSSR, reprezentované ve federálním měřítku právě tflSJP, za-

pojit se od počátku do budování Mezinárodního systému nukleárních infor-

mací /INIS/ na půdě Mezinárodní agentury pro atomovou energii /MAAE/, a

přispět tak k jeho mezinárodně politickému a odbornému významu. Ten spo-

čívá, především v tom, že systém INIS je prvním úspěšně pracujícím meziná-

rodním systémem, který soustředuje a zpracovává všechny hlavní světové

informační zdroje ve sledované tematické oblasti a který je dále rozvíjen

na základě mírové spolupráce v celosvětovém měřítku. Pro tuto mírovou

spolupráci přikládáme systému INIS význam nejen odborný, ale i politický.

Spolupráce při mírovém využívání právě jaderné energie je pozitivním vý-

vojem. Vytvoření, provoz a další vývoj systému INIS je příkladem mírové

spolupráce kapitalistických a socialistických zemí včetně aktivního pří-

nosu pro rozvojové země.

Československo je členem INIS od jeho vzniku a také od počátku pro-

vozu do systému přispívá vstupními údaji.

V roce 1978 zahájila MAAE experiment, jehož účelem bylo umožnit za-

tím pouze vybraným členským státům INIS interaktivní způsob vyhledávání

dat z bází ulomených na počítači v MAAE. československo, reprezentované

tflSJP, bylo jedním ze států, které se zúčastnily experimentu MAAE od samého
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počátku. Úvodní spojení Praha - Vídeň za účasti pracovníků MAAE se usku-

tečnilo dne 12. června 1978 a bylo prvním mezinárodním propojením ČSSR

na zahraniční bázi dat z oblasti vědeckotechnických informací- Cílem ex-

perimentu bylo technicky ověřit přímé spojení obrazovkového terminálu

s centrálním počítačem ve Vídni pomocí terminálu a komutované linky a

ověřit vhodnost zvoleného zařízení k přímému vyhledávání dokumentů systé-

mem STAIRS v databázích INIS a AGRIS. Výsledky potvrdily vhodnost použi-

tých zařízení z produkce zemí RVHP a současně i správnost postupu ÚISJP

při přípravě experimentu z hlediska organizačního i technického zabezpe-

čení . Úspěšným zakončením této etapy experimentu byly vytvořeny základní

podmínky pro kvalitativně novou fázi rozvoje informační činnosti pro čs.

jaderný program.

Na základě experimentů přistoupilo ÚISJP k řešení výstavby vnitro-

státní terminálové sítě s možností přístupu k bázím dat uloženým v MAAE.

V rámci přípravy této sítě bylo vyzkoušeno spojení po komutovaných lin-

kách ve spolupráci s partnerskými organizacemi v SSSR a v NDR přes simu-

lovaný telekomunikační procesor v ÚISJP do báze dat INIS v MAAE. Výsledky

dosažené v rámci těchto experimentů byly a jsou využívány při budování

komunikačního centra a vnitrostátní terminálové sítě pro čs. jaderný pro-

gram v souladu s usnesením předsednictva vlády ČSSR č. 126/80. Toto usne-

sení postavilo do čela výstavby vnitrostátní terminálové sítě Ústřední

technickou základnu ÚVTEI /ÚTZ/ a rozšířilo mezinárodní spolupráci na dal-

ší zahraniční organizace, zejména IIASA v Rakousku, která v současné době

zprostředkovává spojení Československa s dalšími zahraničními datóbázový-

mi centry.

Systém INIS není založen na zásadách komerčnosti, ale na principu

rovnoprávnosti všech členských států. Umožňuje tak informační spolupráci

v oblasti mírového využívání jaderné energie všech států a mezinárodních

organizací splňujících podmínky pro účast v systému.

V této souvislosti je závažnou skutečností, že se v rámci MSVTI ne-

počítá s vytvořením MOSVTI pro jadernou vědu a techniku, takže základem

pro pokrytí informačních potřeb v této oblasti bude koordinovaný postup

v zabezpečování účasti členských států RVHP v systému INIS.

Mezinárodní spolupráce ÚISJP však nespočívá pouze v aktivní účasti

v systému INIS. Oblast mezinárodní spolupráce musíme chápat jako oblast

vazeb informačního systému pro čs. jaderný program s obdobnými systémy

v zahraničí s mnoha specifickými vlastnostmi. Rozsah a obsah mezinárodní

spolupráce-v jednotlivých činnostech ÚISJP je určován potřebami čs. jader-

ného programu, úrovní jaderné vědy a techniky a úrovní informatiky v kon-

krétních státech světa, dále finančními, a zejména devizovými možnostmi

ČSSR a vazbami na další pracoviště VTEI v ČSSR.
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rrana

Mezinárodní spolupráce v informační činnosti přímo navazuje na

ekonomickou spolupráci a na programy socialistické integrace zemí RVHP.

Hlavním úkolem mezinárodní spolupráce v rámci odvětvového informačního

systému je a i v budoucnosti bude napomáhat ke kvalitnějšímu a efektiv-

nějšímu pokrytí informačních požadavků pracovišť čs. jaderného programu.

Na základě předpokládaného působení odvětvového informačního systé-

mu pro čs. jaderný program a dosažené úrovně mezinárodní spolupráce se

jako prioritní pro rozvoj vztahů se SSSR a s ostatními zeměmi RVHP jeví

oblast výstavby a racionalizace informačních systémů, dálkový přenos dat

a zpracování informací, výstavba počítačových sítí, vytváření systémů

faktografických informací, popř. vývoj a aplikace příslušného hardware

a software.

Z dalších socialistických států je na dobré Úrovni spolupráce s NDR.

Na základě protokolu mezi ČSKAE a ministerstvem pro uhlí a energii NDR

z května 1977 bylo ODIS-ÚISJP pověřeno funkcí vedoucího pracoviště pro

oblast výměny vědeckotechnických informací. Na této spolupráci se budou

podílet i další organizace v působnosti ČSKAE. tfjV Řež bude plnit funkci

vedoucího pracoviště pro úsek "výpočetní technika a její využití v ja-

derném výzkumu". Plnění těchto funkcí je třeba v dalším období prohlou-

bit a zpřesnit. Rovněž se neustále prohlubuje spolupráce s pracovišti

ZfI Lipsko, které za německou stranu plní funkci vedoucího pracoviště

pro oblast VTEI, a SAAS Berlín v oblasti účasti NDR na přímém vstupu do

informačních bází v MAAE. ÚJV Řež udržuje dvoustrannou spolupráci se SfI

Lipsko a ZfK Rossendorf, která je zaměřena na výměnu literatury a počíta-

čových výstupů.

Spolupráce s PLR má v současné době spíše pasivní charakter na úrov-

ni výměny zkušeností. ÚISJP se zaměřuje na využívání informačních fondů

v knihovně ROINTE a na převod informačních pramenů na mikroformáty. ZK

ČSKAE, ÚJV Řež a tfVWR Praha udržují dvoustrannou spolupráci s IBJ

Swierk. Úspěšně se začíná rozvíjet spolupráce s mezinárodní organizací

INTERATOMINSTRUMENT.

Spolupráce s MLR je zaměřena na výběr perspektivních prvků získa-

ných vzájemnou výměnou zkušeností.

V současné době se připravuje navázání užší spolupráce s BLR, kde

se uskutečnila zatím jen první návštěva čs. strany. S RSR nebyla spolu-

práce dosud navázána. Připravuje se i zahájení spolupráce s Kubou /ku-

bánští odborníci již byli v Praze/, popř. s VDR. Nejvhodnější formou

spolupráce s těmito státy se jeví buá stáž zahraničních pracovníků v ČSR,

nebo pobyt čs. experta na Kubě či ve VDR.
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Nezanedbatelným článkem mezinárodní spolupráce s členskými státy

RVHP je pořádání a účast na mezinárodních konferencích o informačních

systémech obecně a na seminářích zaměřených na faktografické informace

v jaderné vědě a technice. Největší podíl na organizaci těchto seminářů

má tradičně NDR. V roce 1979 obdobný mezinárodní seminář v rozšířené po-

době pořádalo (JISJP. Pracovníci tflSJP se aktivně účastní řady seminářů

v této oblasti.

Se zřetelem na to, že v rámci RVHP nebude vytvářen MOSVTI pro jader-

nou vědu a techniku, pokládá iJlSJP za účelné pojímat spolupráci s členský-

mi státy RVHP jako činnost zaměřenou na ty oblasti informační činnosti,

které nejsou v rámci INIS pokrývány a s nimiž ani nadále systém INIS ne-

počítá.

Mezinárodní spolupráce odvětvového informačního systému pro čs. ja-

derný program s vybranými institucemi vyspělých kapitalistických států

zahrnuje výlučně úsek získávání informačních pramenů, většinou těžko

dostupných. Jde především o činnost, která doplňuje rešeršní výstupy sys-

tému INIS. Dosavadní omezení devizových prostředků značně ztěžuje získá-

vání plných textů literatury ze zahraničí. ÚISJP proto bude v rámci me-

zinárodní spolupráce hledat a využívat všechny možnosti k výměně infor-

mačních materiálů zejména ve vztahu k čs„ jadernému programu.

Ostatní organizace v působnosti ČSKAE, resp. OBIS-tíJV, OBIS-lJRVJT

a OBIS-ÚVWR se podílejí na tvorbě a plnění plánů mezinárodní spolupráce,

přičemž ODIS-tílSJP působí v souladu se svými povinnostmi jako zastřešují-

cí organizace pro delý odvětvový informační systém čs. jaderného progra-

mu. Jeho prostřednictvím bude koordinována i dvoustranná spolupráce in-

formačních pracovišť v působnosti, ale podlé možností i mimo působnost

CSKAE.

V sedmé pětiletce bude ODIS-ÚISJP dosavadní úroveň mezinárodní spo-

lupráce rozšiřovat a zkvalitňovat. Hlavní směry této spolupráce budou

spočívat především v koordinované účasti v systému INIS a v aktivním po-

dílu na jeho dalším rozvoji, zejména se zřetelem na budování počítačové

sítě. V oblasti spolupráce s MAAE ve Vídni je neméně důležité rozvíjet

účast při budování ekonomické a energetické banky dat, která se v sou-

časné době experimentálně využívá pro potřeby čs. národního hospodářst-

ví. S ekonomickou a energetickou bankou dat úzce souvisí další rozvoj

faktografických informačních systémů společně budovaných v rámci RVHP.

Bude se prohlubovat i spolupráce zaměřená na výměnu zkušeností v rámci

informačních pracovišť a systémů RVHP a vyspělých kapitalistických států.

V rámci mezinárodní spolupráce tak tflSJP naplňuje myšlenky Evrop-
ské konference o bezpečnosti a spolupráci v Helsinkách 1975.
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HLAVNf TRENDY ROZVOJE AUTOMATIZOVÁNÍCH SYSTÉMÍ? S PŘIHLÉDNUTÍM K MOŽNOSTEM

VYUŽITf MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V ČS. SOUSTAVĚ, ZVLÁŠTĚ V ODVĚTVÍ JADERNÉ-

HO PROGRAMU

PhDr. Rudolf V l a s á k , Ústředí vědeckých, technických a ekonomických

informací - tfTZ Praha

Koncepční problematika rozvoje automatizace v čs. odvětvových systé-

mech VTEI souvisí bezprostředně nejen s celkovou koncepcí automatizace

VTEI v našem státě, ale zároveň také s koncepčním řešením mezinárodních

odvětvových systémů. Vzhledem k samé podstatě a charakteru vědeckých a

technických informací jsou právě mezinárodní vazby pro rozvoj našich od-

větvových soustav rozhodující.

Zejména při získávání a zpřístupňování sekundárních informačních fon-

dů působí kooperativní vztahy se zahraničními partnery pro naše odvětví

velice příznivě po stránce úspor pracovních sil a nákladů nutných na in-

formační zpracování potřebného objemu primárních zdrojů v průřezu celo-

světové informační produkce. Tyto mezinárodní odvětvové vazby rozhodují-

cím způsobem ovlivňují i rozvoj čs. automatizovaných odvětvových systémů,

jejichž hlavním objektem zpracování jsou dosud sekundární informační fon-

dy. Problém, který je nutné průběžně řešit, spočívá ve sladění koncepce

rozvoje mezinárodních automatizovaných odvětvových systémů, v nichž naše

odvětví participují, s celostátní československou koncepcí rozvoje auto-

matizace soustavy VTEI.

V sedmdesátých létech se objevila pro mnoho čs. odvětví možnost vy-

užívat zahraniční magnetopáskové služby. Celostátní koncepce se tomuto

trendu plně podřídila. Byla vybudována ústřední technická základna v tfVTEI

/ÍJTZ/ S hlavním úkolem vytvořit pro tato odvětví i pro odvětví, která ze

zahraničí tyto služby nemohou využívat, a musí tudíž vytvářet báze vlast-

ní, organizační a technické podmínky racionálního provozu informačních

služeb v celostátním měřítku. Automatizované zpracování bylo orientováno

na adresné průběžné rešerše typu SDI v dávkovém režimu. Racionálním jádrem

koncepce soustředění maximálního počtu různých odvětvových systémů na bá-

zi strojového zpracování do jednoho centrálního technického uzlu s poměrně

vysokou zpracovatelskou kapacitou byly výhody plynoucí z možností jednorá-

zového zpracování, z unifikované technologie mnohokráte potom využité a

z možnosti věnovat automatizovanému zpracování VTEI specializované, dosta-

tečně kvalifikované kádrové vybavení a technické prostředky na odpovídají-

cí úrovni. Zabránilo se neefektivní roztříštěnosti automatizovaného zpra-

cování po resortech, a naopak se vytvořily předpoklady pro jistou míru

užitečné meziodvětvové integrace na podkladě možnosti touž technologií vy-

užívat báze několika odvětví.
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Mezi odvětvími, která brzy pochopila výhody plynoucí z využívání

IÍVTEI-IJTZ ke zpracování své báze dat a mezi prvními realizovala na tom-

to základě efektivní provoz SDI pro své uživatele, bylo i odvětví jader-

ného programu v čele se svým odvětvovým informačním střediskem iJlSJP.

Tato spolupráce dosud trvá a existují předpoklady pro její další rozví-

jení. Jak již bylo řečeno, služby SDI z dovážených zahraničních bází dat

/v případě ťJISJP jde i o spoluvytváření báze/ právě tak jako pro zpraco-

vání a tisk periodických informačních bulletinů se provozují v dávkovém

režimu /off-line/. Pro osmdesátá léta však znamená hlavní směr rozvoje

automatizovaných informačních systémů technologie dialogového přístupu

do bází s využitím dálkových spojů - on-line. A právě v tomto směru získa-

lo vzhledem k objektivním podmínkám existujícím v rámci mezinárodního

systému odvětví jaderné vědy a techniky s centrem ve vídeňské MAAE před-

stih před celou národní čs. soustavou VTEI. Již od roku 1978 byl z ÚISJP

zahájen jako první v ČSSR provoz on-line retrospektivních rešerší z báze

dat INIS, vystavované v databázovém centru MAAE.

V té době existovala z hlediska řešení čs. soustavy VTEI koncepce

sítě tzv. uzlových technologických bodu jako regionálně i odvětvově roz-

místěných pracovišť, pro interaktivní styk decentralizovaných informač-

ních středisek /i knihoven/ s 0TZ. Technické prostředky pro postupnou

realizaci tohoto záměru však byly k dispozici až po roce 1978. Teprve

v průběhu roku 1979 byl zahájen experimentální provoz z první terminálo-

vé stanice v odvětví /chemie/ s přímým přístupem do relativně malých bá-

zí s několikaletou retrospektivou /CIN a DERWENT/, vystavovaných spolu

se vzorkem báze CASEARCH pro ladění profilů na počítači Siemens 7755

v ÚVTEI-ÚTZ. V tomto údobí, po prvních zkušenostech s vnitrostátním i

mezinárodním systémem využívání bází VTEI k retrospektivním rešerším,

popř. i k faktografickým analýzám, bylo zřejmé, že jedinou možnou ces-

tou dalšího vývoje v čs. podmínkách je kombinace obojího způsobu.

Proto byla pro osmdesátá léta upřesněna v oblasti rozvoje automatiza-

ce v čs. soustavě VTLI koncepce výstavby dvou vzájemně se doplňujících

okruhů zpřístupňování bází dat v režimu on-line pro naše uživatele.

První - vnitrostátní okruh - je založen na budování ústředního čs.

databázového centra v ÚVTEI-(JTZ. Zde se bude postupně rozšiřovat v rámci

dosažitelných možností objemu disponibilních vnějších pamětí a komunikač-

ního systému sortiment informačních souborů, především těch, které do ČSSR

docházejí a zpracovávají se jako magnetopáskové služby v agendách SDI a

existuje u nich předpoklad častého využití z několika míst pro retrospek-

tivní rešerše. Perspektivně se počítá i s ukládáním bází vytvářených

u nás, zejména bází budovaných v rámci MSVTI. Koncepční zásadou výstavby

tohoto tzv. vnitrostátního okruhu on-line je zpřístupnit čs. databázové

- 18 -



centrum v tfVTEI-tfTZ nejen pro uživatelské organizace a terminálovou sít

v ČSSR, ale na základě mezistátních dohod a inicializace výstavby počíta-

čové a terminálové sítě MSVTI členských zemí MCVTI zpřístupnit reciproč-

ně toto naše centrum i uživatelským organizacím a terminálovým sítím ze-

mí RVHP.

Od počátku budování databázového centra v tíVTEI-ÚTZ bylo jasné, že

nikdy nemůže obsáhnout patřičný objem a sortiment informačních souborů

v patřičné retrospektivě pro potřeby čs. uživatelské sféry. Ani by to ne-

bylo ekonomicky efektivní. Proto se programově razil druhý zásadní směr

rozvoje informačních služeb s pomocí výpočetní techniky, a to tzv. okruh

on-line přístupu do zahraničních databázových center. Současně bylo zřej-

mé, že nelze počítat pouze s jedním či se dvěma, jako je např. MAAE nebo

na druhé straně Lockheed Information Service, ale s postupným propojením

na několik evropských databázových center, kromě MAAE např. na DATASTAR

ve Švýcarsku, GID, INKA a DIMDI v NSR, QUESTEL ve Francii apod. Jedineč-

nou příležitost pro realizaci této koncepce poskytl sovětsko-českosloven-

ský projekt systému národních středisek automatizovaného přístupu do za-

hraničních počítačových sítí a bází dat.

Jaké jsou dnes předpoklady využití konkrétních podmínek vytvořených

ve smyslu uskutečňování dlouhodobých záměrů stanovených koncepcí rozvoje

on-line systémů v ČSSR pro čs. odvětví jaderných oborů?

Především je to možnost využít pevný spojový okruh, vybudovaný z Mosk-

vy přes Prahu /tfVTEI-ÚTZ/ do Vídně pro přístup do databázového centra MAAE.

Po prvním kroku, kterým byla instalace terminálu v ÚISJP, jde o přebudování

tohoto pracoviště současně na komunikační uzel propojující na ÚVTEI-ťJTZ

další, vzdálená terminálová pracoviště.

Vzhledem k tomu, že ÚTZ buduje komunikační propojovací uzel jako čs.

národní středisko automatizovaného přístupu do zahraničních počítačových

sítí a bází dat /NSAP/, může nejen ÚISJP, ale i jeho uzlem řízenou sít

terminálo propojit vbudoucnu nejen uvedeným spojovým okruhem na MAAE, ale

i na další zahraniční databázová centra a navíc ještě /a to již v součas-

nosti/ do vlastního databázového centra s počítačem Siemens.

Pokud jde o zahraniční systémy, je třeba již dnes zdůraznit reálnou

a ekonomicky výhodnou perspektivu on-line přístupu do databázových center

budovaných v MCVTI /např. orientace na vystavování bází s tematikou život-

ního prostředí a energetiky/ a v CINTI /BLR/, kde SG nabízí např. biologic-

ká tematika a některé báze MISOD vytvářené VINITI. V rámci MSVTI vzniká

projekt sítě informačních služeb v režimu on-line orientovaný na využití

technických a organizačních podmínek daných budováním sítě NSAP socialis-

tických zemí a na druhé straně na využití informačních zdrojů MOSVTI a
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MSIS. Hlavními přednostmi tohoto projektu je možnost plánované vzájemně

koordinované postupné výstavby kooperativní sítě národních databázových

center s delimitací vystavovaných bází a s podmínkami pro unifikování

metod a technologií v nadnárodním měřítku v souladu se současnými cíli

MSVTI. Existují konečně i předpoklady pro využití dosavadních funkcí již

zavedených orgánů MSVTI v čele s MCVTI V Moskvě jako s řídicím a koordi-

načním pracovištěm v mezinárodním měřítku.

Závěrem tedy můžeme konstatovat, že již současná praxe do jisté mí-

ry potvrzuje reálnost koncepce perspektivního rozvoje automatizace v čs.

soustavě VTEI na bázi technologie on-line s intenzívní mezinárodní koope-

rací.
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OTÄZKY ORIENTACE UŽIVATEL^ V INFORMAČNÍCH ZDROJÍCH

Dr. Josef V o n d r a - D r . Miroslava M a t o u š o v i , Ústředí

vědeckých, technických a ekonomických informací, Praha

1. Uživatel na současném trhu informačních služeb

1.1. Pozice uživatele ve vztahu k informačním zdrojům a službám

At se nám to líbí, či nikoli, každý z nás je uživatelem informací.

Všichni máme informační potřeby, které musíme svým způsobem řešit. Je

pravda, že se v posledních deseti až patnácti létech až příliš často ho-

voří o informační explozi, o příchodu věku informací atp. Můžeme sledo-

vat objektivní rozmach informačního průmyslu a na druhé straně vidíme

stále stejného člověka - potenciálního uživatele informací. To, že člo-

věk zůstává v kontextu informační činnosti stále týž, je přirozeným fak-

tem.

Své informační potřeby /na rozdíl od požadavků/ si člověk nevymýšlí

- vyplývají z úkolů, které má člověk řešit. Dnešní člověk zapojený v dů-

myslném systému dělby práce je v podstatě ve stejné situaci jako jeho dáv-

ní předkové. Oba se ocitají před problémem, který by měli vyřešit. K řeše-

ní mohou přistoupit v podstatě dvěma způsoby. Zaprvé si mohou lámat hlavu

a vynakládat práci metodou pokus a omyl a zadruhé mohou zjistit, jak to

dělají jiní - aí současníci, nebo předkové. Zatímco první způsob je spojen

s "přímou prací", druhý je vázán na využívání existujícího poznání nějak

uchovaného a nějak zpětně získatelného - v naší termiiíologiif na informace.

Rozumí se, že v naprosté většině problémových situací by měl $JLověk reago-

vat tak, že pokud řešení není primitivní a realizovatelné okamžitě, měl by

nejprve provést informační přípravu, tj. zjistit, co o problému je známo,

a pak se teprve snažit přijít na to, co ještě obecně známo není.

Řekli jsme, že se pozice dnešního člověka jako řešitele problémů

v podstatě neliší od pozice předků. Důležité je právě ono "v podstatě",

protože je tu rozdíl, který naopak nutí řešitele stát se uživatelem infor-

mací. Tento rozdíl je dán tím, že se v průběhu dějin zaznamenané poznání

kumulovalo a že dnes je podstatně těžší zjistit, co je o daném problému

ve světě obecně známo. Na této skutečnosti je postavena celá profese nás

informačních pracovníků.

Současný uživatel informací je v situaci, kdy se popravu obává, že

by měl projít spoustou informací, a často neví, kde začít. Institucí, kte-

ré zpracovávají, uchovávají, popř. i rozšiřují informace, je mnoho a in-

formačních pramenů, v nichž by mohly být obsaženy cenné informace, ještě
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mnohem více. Klíčový moment v informační přípravě představuje volba vhod-

né strategie. V mnoha oborech lidské činnosti dosud nefungují klasické

informační systémy a kromě toho nejsou určité informační potřeby tak jed-

noznačně vázány na institucionální základnu. Uživatel pak neví, na kterou

instituci a informační pracoviště by se měl obrátit, který sekundární in-

formační pramen zvolit jako první a které další popř. jako doplňkové.

V tomto bodu, tj. na počátku informační přípravy řešení pracovního či ji-

ného iíkolu, potřebuje pomoc, aby se mohl v situaci zorientovat.

1.2. Situace ve zdrojích odborných informací

V šedesátých létech vstoupil do širokého povědomí světové komunity

uživatelů informací všeho druhu /máme tím namysli všechny ty, kdo čtou

alespoň jeden populární časopis/ pojem "informační exploze", či "infor-

mační krize".' řtioho stránek odborných časopisu i různých magazínů a novi-

nek bylo zaplněno ciframi o růstu tvůrčích kapacit a jeho důsledku - růstu

počtu primárních dokumentů a líčením problémů, které musí informační služ-

by řešit, má-li se udržet krok a dokázat podchycovat, zpracovávat, vyhod-

nocovat a hlavně zprostředkovávat - v čase, kdy je to ještě užitečné -

všem tvůrčím sférám poznatky prostřednictvím formálních informačních kaná-

lů.

Méně se již hovoří o tom, jaké potíže vznikají uživateli z růstu in-

formačních systémů a služeb,, který je rovněž jedním z důsledků informační

exploze. Jejich současný počet se odhaduje na více než deset tisíc, nepo-

čítáme-li ííčelově ohraničené a tzv. individuální zdroje a služby. Početní

růst i četné změny, k nimž v informačních službách dochází, jsou napřekáž-

ku adekvátní orientaci uživatelů.

Situaci individuálního uživatele značně ztěžuje i roztříštěnost infor-

mačních zdrojů provázená značnou specializací, a to jak tematickou, tak ty-

povou. Již zpracování pouhé prakticky využitelné typologie zdrojů informací

by narazilo na četné potíže. Z uživatelského hlediska je však podstatné

rozlišení na institucionální a na ostatní zdroje, které jsou většinou vy-

užívány prostřednictvím neformálních kolektivů nebo informace získává uži-

vatel samostatně, bez cizího přičinění.

K institucionálním zdrojům VTI již tradičně patří knihy, a to zejména

knihy vědecké a odborné, dále pracoviště soustavy VTEI s formálně vymezený-

mi funkcemi /ZIS, OBIS, ODIS a Sil/, odborné redakce, bibliografická pra-

coviště a různé další organizace s těsnější či volnější vazbou na soustavu

VTEI a s jednotnou soustavou knihoven.

Často právě tato malá pracoviště, jež se takřka ztrácejí ve velkých

institucích se složitou organizační strukturou, jsou jako jediná schopna
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zodpovědět úzce specializovaný dotaz. Samostatnou, funkčně odlišnou sku-

pinu informačních pracovišt tvoří ta, jež by měla zprostředkovávat vy-

užití informací ze zahraničí /MWS/. Někdy se pro označení činností či

úkolů daného pracoviště používají i cizí termíny, které nejsou obecně

srozumitelné /clearinghouse, analytické informační středisko/; ještě ví-

ce to platí pro ostatní, tj. neinstitucionální zdroje informací, zejména

pro báze a banky dat.

Nejen s terminologickými nepřesnostmi, ale i s daleko větší členi-

tostí a s individuálními zvláštnostmi se setkáváme právě u zmíněné druhé

skupiny zdrojů.

K nejvyužívanějším zdrojům patří průběžně sledovaný odborný časopis,

osobní kontakt s kolegy, s iíčastníky odborných akcí a v neposlední řadě

i neformální přátelské vztahy s některými z informačních pracovníků.

K faktorům, které orientaci uživatelů dále znesnadňují, patří i to,

že v současné době nabývají na důležitosti otázky mezioborového a mezi-

odvětvového charakteru a také tzv. globální problémy. Průřezový charakter

poznání v mnoha disciplínách má vliv na informační chování tvůrčích pra-

covníků. Ani v podmínkách týmové spolupráce, kdy jsou role rozděleny, ne-

ní možné eliminovat znalost dalších disciplín; odborníci se musí domluvit,

vzájemně si porozumět.

I v relativně z hlediska vazeb "uzavřených" disciplínách je nutné po-

čítat s tím, že uživatel bude souběžně užívat nikoli jedinou, ale několik

informačních služeb.

Vezměme příklad specializovaného čs. uživatele, který sleduje"svou"

magnetopáskovou službu s celosvětovým záběrem. "Chce-li však mít doopravdy

celosvětový přehled, měl by souběžně sledovat i příslušnou řadu RŽ VINITI,

popř. též Bulletin Signalétique, a to navzdory duplicitám mezi všemi těmi-

to sekundárními zdroji. Patrně ho budou také zajímat výsledky čs. výzkumu

v dané disciplíně, a proto by měl zvážit, zda bude sledovat i výstupy

z ústřední evidence vědeckovýzkumných zpráv a obhájených disertací, a úst-

řední evidence cestovních zpráv ze služebních cest do zahraničí, referáto-

vý bulletin mezinárodního specializovaného informačního systému vědecko-

výzkumných prací /MSIS NIR/ a je-li mu dostupná francouzština, tak třeba

i bulletin Střediska francouzské vědecké a technické dokumentace, které

nabízí i texty primárních pramenů, pokud uživatele zaujaly na základě po-

skytnuté sekundární informace. Stranou ponecháváme těch několik základních

časopisů, které je nutné průběžně sledovat pro získání přehledu a také pro

inspiraci. Předvedený výčet není vyčerpávající, ale i tak je to příliš na

jednoho člověka, který má kromě toho vlastní práci, v níž by měl převládat

tvůrčí podíl.
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Dosavadní zkušenosti s využíváním magnetopáskových služeb jedenácti

zahraničních bází dat prokazují, že paušálně neplatí původní představa:

chemik - báze z chemie, lékař - báze z medicíny, potravinář - potravinář-

ská báze, pracovník jaderných oborů - INIS. Posuny ve využívání jednotli-

vých bází jsou značné.

Současný stav informačních systémů charakterizuje skutečnost, že

uživatelé mají k dispozici velmi mnoho výstupů počítačových i klasických

informačních služeb nejrůznějších producentů. Jde o výstupy komerčních

zprostředkovatelů-obchodníků s informacemi, jednotlivých článků národních

soustav VTEI, velkých knihoven, mezinárodních organizací a systémů, vyda-

vatelství, profesních organizací aj. Nabídka je velká, integrace, i když

se o ni usiluje /unifikační tendence v rámci UNISIST, mezinárodní progra-

my ISO a MCVTI, působnost ASIDIC a EUSIDIC/ je zatím v nedohlednu i v ná-

rodním měřítku.

Při absenci vzájemného propojení druhově specializovaných služeb se

službami odvětvového charakteru, a dokonce i bází jednoho typu dostupných

v interaktivním režimu, které nabízí týž zprostředkovatel, je nutné, aby

se uživatel dotazoval postupně.

K této situaci hodně přispívá i inkompatibilita ve využívání selekč-

ních jazyků. I když se pro její odstranění v mezinárodním měřitku i u nás

leccos činí /BSO, rubrikátor v MSVTI/, pro nejbližší léta není důvod

k přehnanému optimismu. Soubory jsou příliš rozsáhlé, konverze, pokud

by k nim byla ochota, by byly příliš náročné a navíc by propracovanější

pořadači systémy ztratily na jemnosti, která je rozhodující.

Samostatnou kapitolou je problém překonávání bariér kolem velkých

informačních institucí, jejichž činnost je sice rozvinuta, ale jejichž

útvary, mnohdy i místně oddělené, vzájemně o sobě mnoho nevědí. Vyřízení

i poměrně jednoduchého dotezu takovou institucí činí velké potíže a jeho

lhůta a způsob vyřešení dokáží často uživatele odradit.

A tak musíme počítat s tím, že uživatel, bude-li chtít získat ales-

poň subjektivní pocit informačního zabezpečení, musí /a i vbudoucnu bude

muset/ pro tuto skutečnost mnohé vykonat. Institucionální informační

systémy by mu v tom ovšem měly pomáhat.

2. Možnosti a způsoby zlepšení orientace uživatelů

Konstatovali jsme, že se uživatelé potřebují orientovat v existují-

cích informačních zdrojích. Orientaci mohou získávat bud na vlastní pěst,

s využitím vlastní inteligence a zkušeností, nebo za pomoci a prostřed-

nictvím informačního pracoviště. Existují uživatelé přesně znající

- 24 -



vlastní informační potřeby a exaktně formulující své informační požadav-

ky na jednotlivé systémy a instituce, navíc se zásadně obracejí na odpo-

vídající zdroje.

Mnoho uživatelů však do této skupiny nepatří. Ti většinou, pokud jde

o problém pracovní, zajdou do podnikového nebo do ústavního informačního

střediska /dříve do technické knihovny/ a nepřesně přednesou něco neurči-

tého té paní, co tam píše na stroji a půjčuje knihy. Ta pokrčí rameny a

uživatel je tam, kde byl. Pak se může pídit dál a někde mu někdo posléze

dá tip na jinou instituci, kde mu bučí řeknou "ano", nebo ho pošlou zase

dále /když bude mít štěstí, na správnou adresu/. Pokud náš uživatel je

z Prahy a má to štěstí, že ho odkazují na další pražské instituce, zvládne

to vše telefonicky a zdarma /používá služební telefon/. Pokud je třeba ze

Dvora Králové nad Labem a nepotřebuje právě informace o textilním průmyslu,

má smůlu. Neměl by ji mít, protože v ODIS ve Dvoře Králové by mu měli při-

nejmenším vyhledat v adresáři adresu a telefonní číslo střediska, které in-

formace s příslušnou tematikou sleduje.

Základní podmínkou zlepšení nynější situace je, aby kterékoli infor-

mační pracoviště, které je součástí soustavy VTEI nebo jednotné soustavy

knihoven, bylo vybaveno základní příručkou umožňující tematicjcé směrování

požadavků uživatelů. Středisky další orientace by teoreticky měla být ODIS

a OBIS poskytující informace o zdrojích dokumentových informací, ale i

o odbornících, kteří se danou problematikou specificky zabývají. Takové

informace lze vyžadovat telefonicky nebo poštou. Oba způsoby jsou dosud

značně rizikové, protože v případě, že uživatel neví, co chce, a telefonuje,

bývá v ústředně, která toho ví ještě méně, domluva těžká.

Jednou z možností výrazného zlepšení je subjektivní připravenost uži-

vatele informací spočívající především v tom, čemu se dříve říkalo "bib-

licgrafická gramotnost" a co postupně přerostlo ve výchovu uživatelů. Lze

očekávat, že se zavedením výchovy uživatelů do osnov škol různých cyklů si-

tuace podstatně zlepší.

Uspokojování správně formulovaných a správně směrovaných požadavků mů-

žeme naštěstí ponechat v tomto příspěvku stranou. Chtěli bychom se zastavit

pouze u jediné dílčí problematiky, která v podmínkách Československa nabývá

hrozivě na aktuálnosti. Je to směrování žádanek o výpůjčku, nejčastěji pro-

střednictvím meziknihovní výpůjční služby. Abychom neplýtvali časem, šetřili

nervy informačních pracovníků i uživatelů, potřebujeme vědět, kde jsou

k dispozici jednotlivé ročníky zahraničních periodik a kde jsou uloženy jed-

notlivé tituly zahraniční, zejména devizové literatury. Těmto informacím se

říká lokační a nelze předpokládat, že by je mohl poskytovat někdo jiný než

informační pracoviště /zatím to prakticky nedělají/.
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Sedmnáct let po vydání vyhlášky o evidenci zahraniční literatury

nemá dosud čs. soustava VT£I ani pohotový a relativně úplný celostátně

fungující servis, který by odpovídal na nepříliš složitou otázku, zda

a v které čs. knihovně je daný pramen k dispozici, popř. která knihovna

jej objednala. Není přece třeba vydávat rozsáhlé soupisy s mnohostránko-

vými věcnými rejstříky, sekundární informace v podobě referátových periodik

v klasické i strojem čitelné formě, bibliografie, soupisy citované litera-

tury /tzv. skryté bibliografie/. Je jich relativně dost a jejich nedosta-

tek zatím

Přesné, úplné a spolehlivé lokační informace poskytované písemně, te-

lexem i telefonicky by se měly stát spolehlivou základnou pro poskytování

řady dalších "nadstavbových" informačních služeb.

Co mohou pro zlepšení orientace uživatelů udělat velké informační

instituce a odvětvové soustavy? Především by se měl zlepšit a zjednodušit

vnitřní tok informací a zavést kázeň do předávání a vyřizování korespon-

dence. Tyto otázky by se neměly odbýt oběžníkem, ale někdo by měl být za

ně soustavně odpovědný, lhostejno, zda sekretariát ředitele, nebo metodický

útvar. Ten nebo někdo jiný, kdo je dobře informován, by měl být pověřen i

"nasměrováním" dotazů a požadavků adresovaných instituci, s nimiž si však

podatelna neví rady. Měl by pomoci i tehdy, když telefonistka neví, na ko-

ho přepojit dotaz, protože jeho obsahu nerozumí.

Toto opatření je prakticky bezplatné a ihned realizovatelné.

Hodně času a energie uživatelů i samých pracovníků velkých informač-

ních institucí a systémů může ušetřit vydávání přehledů jejich informačních

služeb. V tomto směru může být mnoha čs. pracovištím vzorem (ÍISJP, který

vydal již několik příruček o svých informačních službách, obsahujících ná-

vody k jejich využívání.

Na celostátní úrovni by bylo možné orientaci uživatelů výrazně napomo-

ci zavedením a dalším rozvíjením referenčních služeb.

Poskytovat by je mělo dobře informované informační pracoviště, které

by vytvořilo a udržovalo přehled o domácích a zahraničních zdrojích infor-

mací a o službách a tyto informace operativně poskytovalo uživatelům.

Minimálním programem takového pracoviště by mělo být:

a/ systematické zjišťování a registrování informací

- o zdrojích a službách čs. i zahraničních informačních institucí

- o strojem čitelných výstupech domácích i zahraničních informačních

systémů

- o publikovaných informačních výstupech čs. soustavy
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b/ budování fondu zpravodajské literatury

c/ sestavování a publikování adresářů a přehledů zdrojů VTEI

d/ vytváření funkčních vazeb na organizace a informační pracoviště, kte-.

rá udržují přehled o speciálních zdrojích VTEI, zejména

- o faktografických informačních systémech a bankách dat

- o studijně rozborových a ukazatelových souborech vytvářených praco-

višti soustavy VTEI, popř. jinými organizacemi

- o centrálních evidencích informačních pramenů a souborných katalozích

- o speciálních druzích literatury

- o využitelných službách mezinárodních informačních systémů aj.

e/ poskytování operativních osobních, telefonických i písemných konzultací

při zjiš£ování, popř. i při výběru nejvhodnějších zdrojů /v případě

potřeby i při volbě výchozí rešeršní strategie/ a odkazování uživatelů

na služby organizací, které jsou pro vyřízení daného dotazu nejvhodněj-

ší.

Z určitého zorného úhlu je referenční služby možné chápat jako před-

stupeň k operativnímu poskytování informací.

V zahraničí se můžeme setkat s komerčními organizacemi, které svým

abonentům kvalifikovaně poskytují operativní informační a konzultační služ-

by. Jejich růst svědčí o tom, že po těchto službách je poptávka a že jsou

užitečné.

V ČSSR poskytují operativní informační služby prakticky pouze Pražská

informační služba a Bratislavská informačná a propagačná služba, které však

jsou'zaměřeny na poskytování všeobecných informací.

Čs. soustava VTEI na poskytování operativních informací dosud zaříze-

na není a v oblasti vědy a techniky neexistuje žádná organizace, která by

tuto funkci plnila.

Referenční středisko působící v rámci čs. sosutavy VTEI by mělo plnit

úlohy integrujícího činitele a zprostředkovatele v oblasti služeb čs. sou-

stavou VTEI, která je rozsáhlým a strukturovaným organismem s množstvím

vazeb na zahraniční zdroje a systémy.

širší pojetí střediska, které by plnilo funkce:

a/ při soustřeďování a zprostředkování informací o zdrojích VTEI

b/ při poskytování návodů a doporučení pro vstupní rešeršní strategii

c/ při odkazování na údaje o lokaci zdrojů
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d/ při propojování uživatelů se zdroji a distribuci informačních požadavků

a dotazů

by předpokládalo vytvoření přímých neformálních vazeb se zdroji dokumen-

tografických a faktografických informací. Neobešlo by se ani bez spoluprá-

ce specialistů z řad uživatelů služeb pracovišť VTEI, jejichž znalosti by

bylo možné při poskytování operativních informací využívat.

Kromě materiálního a personálního zabezpečení střediska by tento pří-

stup nevyžadoval žádné další kádrové ani finanční náklady.

Co konkrétního bylo zatím učiněno?

1. Byla zpracována koncepce, na jejímž základě by mělo být konstituováno

celostátní referenční středisko v rámci ÚVTEI.

2. V ÚVTEI - OBIS pro informatiku byly soustředěny podklady ODIS, OBIS,

vybraných ZIS a specializovaných informačních institucí zahrnující jak

základní Údaje adresářového typu, tak i podrobnější údaje o jejich služ-

bách a o rozsahu jejich dostupnosti, o publikovaných výstupech a o pra-

covních vazbách na mezinárodní zahraniční informační systémy. Podstatná

část shromážděných údajů byla zveřejněna v "Adresáři čs. soustavy VTEI"

/Praha, UVTEI 1982. 2 sv./.

3. Shromážděné údaje se dále aktualizují pro další vydání adresáře.

4. Připravuje se soustředění podrobnějších podkladů a vytvoření informač-

ního souboru o automatizovaných dokumentografických a knihovnických sys-

témech působících v rámci čs. soustavy VTEI, o strojem čitelných soubo-

rech bibliografických dat využívaných v ČSSR a rovněž o faktografických

informačních systémech budovaných a využívaných v rámci čs. soustavy VTEI.

Operativní informační služby informačního charakteru poskytované

v UVTEI - OBIS pro informatiku se zatím omr^ují především na poskytování

informací v rozsahu již soustředěných podkladů. Tyto služby, i když nejsou

z kapacitních důvodů výslovně nabízeny, setkávají se s živým ohlasem uživa-

telů střediska.

jak již bylo řečeno, řešení popsané současné situace v informačních

zdrojích a službách vyžaduje vytvořit operativně fungující referenční systém,

systém, který by plnil v systému služeb čs. soustavy VTEI specifickou a

nezastupitelnou integrační funkci a napomáhal lepšímu využívání zdrojů,

jimiž čs. soustava VTEI disponuje.
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MAGNETOPÁSKOVÉ BAZE DAT A JEJICH ZPRACOVÁNÍ V ÚVTEI-tfTZ

Ing. Pavel Z í d e k , tfstředí vědeckých, technických a ekonomických

informací, Praha

Úvod

První magnetopáskové báze dat se ve světě objevily v průběhu šede-

sátých let současně s rozšiřujícím se uplatněním počítačů třetí generace

v hromadném zpracování dat. Tyto báze dat vznikaly zpravidla jako počíta-

čové verze již existujících sekundárních informačních služeb /zpravidla

referátových a jim podobných časopisů aj./.

V ČSSR se tyto systémy objevily koncem šedesátých let, a to jak bá-

ze dat získané nákupem ze zahraničí /báze dat American Petroleum Institiv-

te/, tak i báze dat vytvářené u nás /báze dat obchodně-ekonomických in-

formací OEI, vytvářená při VHJ UNICHEM, Pardubice/.

Technologické postupy zpracování byly zpočátku roztříštěné - pro na-

kupované báze dat se nakupovaly i zpracovatelské programy použitelné vždy

jen pro příslušnou bázi dat. V zásadě totéž platilo i o našich bázích dat,

které se vytvářely v mezích stanovených použitým aplikačním software /např.

pro OEI to byl IRMS, verze DOS/. V první polovině sedmdesátých let se do

ČSSR začínají nakupovat i další báze dat, a v důsledku toho vznikla potře-

ba zavést do zpracovatelských technologií pořádek a systém.

Koncem roku 1972 byl v rámci lístředí vědeckých, technických a ekono-

mických informací ustaven úsek tJstřední technická základna /iJTZ/. Jedním

ze základních cílů tohoto opatření bylo vybudovat systém jednotných pro-

jektových a technologických prostředků pro automatizaci VTEI v ČSSR, tzv.

systém TJTZ /SÚTZ/.

Zpracování magnetopáskových služeb bylo od samého počátku ústředním

momentem tohoto systému. A tak již v polovině roku 1973 byly uvedeny do

provozu první programové moduly /Unifikovaného softwareového systému -

USS/, který byl od té doby systematicky rozvíjen a tvoří i dnes páteř

technologie dávkového zpracování magnetopáskových bází dat. V polovině

sedmdesátých let byl v ÚTZ instalován počítač EC 1040, na kterém byly

zpracovávány veškeré agendy typu SDI /selective disemination of infor-

mation/ ze všech bází dat nakupovaných nebo jinak získávaných do ČSSR.

Byla vypracována rozsáhlá hospodářství technologických, projektových,

organizačních a dalších prostředků. Týdně byly a jsou v tfTZ V režimu dáv-

kového zpracování prováděny rešerše z nejnovějších přírůstků bází dat

/tzv. průběžné informování/ a pro některé báze i retrospektivní vyhledá-

vání. Přehled takto zpracovávaných bází dat je uveden v tab. 1 .
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Postupem času došlo k delimitaci zpracování některých ověřených

agend /např. agenda SDI z báze dat INSPEC je v současné době zpracovávána

S1TK Bratislava v tfAK, Bratislava, stejně jako báze ENVIROTAPES a

POLLUTION ABSTRACTS atd./.

K zavádění on-line experimentálního provozu bází dat /rešerše v in-

teraktivním způsobu práce/ došlo u nás až po instalaci počítače Siemens

7755, který tento režim práce umožňuje a podporuje. Je rovněž vybaven

firemním aplikačním software "GOLEM". V této oblasti, přestože je zatím

na úrovni experimentu, se dosáhlo mnoha dobrých výsledků. Uživatelům z Pra-

hy, Pardubic, Brna a Bratislavy je v současné době takto zpřístupňováno

celkem devět bází dat /podle předem stanoveného harmonogramu vystavování/.

Přehled bází dat přístupných v režimu on-line je uveden v tab. č. 2.

Vratme se nyní k vlastní technologii zpracování magnetopáskových bá-

zí dat. Základní technologické operace lze rozdělit do několika skupin:

- příprava báze dat

- příprava uživatelských požadavků

- provedení vlastního vyhledávacího procesu

- úprava grafického uspořádání rešeršních výsledků

- řízení a. správa agendy

- příprava speciálních výstupních sestav

- experimenty s využíváním on-line přístupu

Příprava báze dat

Magnetopáskovou bází dat zpravidla nazýváme takovou bázi dat, která

se získává ze zahraničí nákupem nebo na základě mezinárodní spolupráce

apod. To znamená, že záznamy jednotlivých dokumentů jsou již zpracovány,

zkontrolovány a uloženy ve strojem čitelné formě na některém z počítačových '

nosičů dat.

Tyto báze dat pocházejí od různých producentů, kteří- při jejich přípra-

vě vycházejí z různých podmínek systémových, informačních, technologických

atd. Odlišnost jednotlivých bází dat je způsobena tím, že:

- báze dat jsou určeny pro různé kategorie uživatelů /a z toho jsou odvozo-

vány jejich základní charakteristiky/

- se liší definice tematického záběru, druhu zpracovávaných dokumentů, po-

jetím zpracování dokumentu /šíře jeho popisu, charakter textové části

záznamu - abstrakt, anotace atd./

- se používá specificky definovaných údajů popisu dokumentu

- se používá specifické technologie přípravy báze dat /a z toho vyplývají

i specifické technologické charakteristiky jako uspořádání záznamu, zna-

kový, repertoár, organizace záznamů apod./
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- se v jednotlivých bázích dat vyskytují rozdílné struktury záznamu /po-

suzováno z hlediska počítačového zpracování/

Z technologického hlediska zpracování má uživatel dvě možnosti:

- vytvořit /nakoupit nebo jinak získat/ pro každou bázi dat specifický

/zpravidla jednou"čelový/ technologický aparát

- vytvořit /nakoupit nebo jinak získat/ jednotný technologický aparát

a báze upravit do jednotné formy /struktury/ tak, aby byly zpracovatelné

tímto aparátem

Každá varianta má své výhody a nevýhody a výběr je podmíněn mnoha fakto-

ry. V ČSSR byla na počátku sedmdesátých let v rámci programu státní infor-

mační politiky zvolena druhá varianta a vytvořen systém jednotných tech-

nologických prostředků, který se dosud opírá o USS. Z toho pak vychází

technologický postup zpracování bází dat.

První operací pro každou bázi dat získávanou do ČSSR ze zahraničí je

její konverze do jednotné struktury - tzv. "L". Vytvoření konverzních prog-

ramů musí předcházet hloubková analýza obsahu i formálních charakteris-

tik /analýza syntaxe a sémantiky/. Součástí těchto konverzí bývá zpravid-

la i vytváření bezpečnostních kopií a údržba fondu báze dat. Složitost

těchto operací, a tím i technologická a provozní náročnost je přímo určo-

vána charakteristikami příslušné báze dat. Pro nejrozšířenější struktury

jsou vypracovány obecné konverzní programy, jejichž aplikace na konkrétní

bázi dat je relativně jednoduchá /jde o vhodnou úpravu parametrů/. Vlast-

ní převod báze dat do struktury L přechází zpracování specifikace údajů

dané báze dat v této struktuře. Specifikací rozumíme syntaktický a séman-

tický popis všech údajů záznamu, kde jsou jednotným způsobem uvedeny úda-

je typu označení údaje, název údaje, jeho obligatornost, resp. fakultativ-

nost, základní údaje o jeho délce, pravidla způsobu zápisu hodnoty údaje,

znakový repertoár a příklad zápisu jeho hodnoty.

Příprava uživatelských požadavků /rešeršních profilů/

Z hlediska SIÍTZ byla tato část technologie zpracování přenesena na

tzv. provozovatelé té č* o n^ báze dat. Provozovatel je v kontaktu s koneč-

nými uživateli, resp. s jejich prostředníky /např. ZIS/ a je odpovědný za

věcnou i za formální správnost formulace uživatelského požadavku do stro-

jem zpracovatelné formy, tzv. profilu. Každý provozovatel má určené pra-

coviště s personálním obsazením obeznámeným se způsobem formulace rešerš-

ního požadavku pro systém USS a současně s obsahovou stránkou dané báze

dat, jakož i se způsobem jejího uspořádání, indexování apod. V tom je zá-

ruka, že na rešeršní profily předané ke zpracování do tíZT /nebo jinému

zpracovateli/ dostaneme pertinentní odpovědi. Každý profil je evidován,
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průběžně udržován a hodnotí se i jeho účinnost a celková efektivnost. Po-

stupem času bývá profil modifikován a aktualizován tak, jak se vyvíjí

potřeba uživatele.

Vlastní vyhledávací proces

Pro provedení vlastního vyhledávacího procesu získává UTZ /resp. ji-

ný zpracovatel/ od provozovatele profily ve strojem čitelné formě /na děr-

ných štítcích nebo na magnetické pásce/. Pro toto zpracování se pak dále

používají standardní technologické prostředky, v podstatě totožné pro

všechny zpracovávané báze dat, tzv. katalogizované procedury systému USS.

Tyto procedury zabezpečují aktualizaci profilů /tj. náhradu starých verzí

novými, rušení nepotřebných profilů a zavádění nových/, syntaktickou kont-

rolu zápisu profilů a jejich kompilaci do podoby vyhovující vlastnímu

vyhledávacímu programu. Dále následuje rešeršní zpracování, tj. porovnání

dotazů se záznamy z báze dat. Relevantní záznamy jsou kopírovány do sou-

boru odpovědí s potřebnou identifikací dotazu, ke kterému byly vybrány.

Současně vznikají statistické záznamy udávající, kolik odpovědí bylo ke

kterému dotazu nalezeno.

Rešeršní zpracování je nejnáročnější a nejnákladnější operací celého

zpracování báze dat, a proto mu je třeba věnovat větší pozornost, zejména

ve fázi přípravy rešeršního požadavku, tj. při formulaci profilu. Způsob

jeho formulace může podstatně ovlivnit časové nároky na jeho zpracování.

Průměrná doba jednoho porovnání dotaz verš, záznam se pohybuje od 2 ms do

10 ms CPU, což při běžném objemu periodického zpracování 800 profilů proti

přírůstku 10 000 záznamů báze dat činí cca 4 h strojového času.

típrava grafického uspořádání rešeršních výsledků

Tato fáze zpracování bezprostředně navazuje na předchozí. Obvykle

jsou podle kódu uživatele setříděny výsledky rešerše. Běžné uspořádání

v rámci jednoho kódu je toto: prvním záznamem je opis profilu, dále násle-

dují odpovědi /hity/ a poslední je statistický záznam. Při úpravě grafic-

kého výstupu z rešerše se vychází z požadavků provozovatele. Nejčasteji

jsou výsledky tištěny na tabelační papír s perforací a s předtiskem /na

kartičky formátu A6/. Obsah a uspořádání tištěných údajů se u zahraničních

bází dat případ od případu liší. Z profilu se nejčasteji tiskne název,

někdy též celá formulace. U tisku hitu je víceméně standardizován způsob

zápisu tzv. uživatelského řádku, který obsahuje kód uživatelé, číslo a

verzi profilu a pořadové číslo hitu v rámci tohoto profilu. Tisk vlastní-

ho informačního záznamu je u různých bází rozdílný. Někde se používá návěš-

tí údajů /v mnemotechnické nebo v kódové formě/. Grafické uspořádání údajů

je rovněž rozdílné, právě tak zpracování statistického záznamu. U některých
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bází dat je uvedena pouze statistika udávající, kolik záznamů bylo k da-

nému dotazu vyhledáno jako relevantních, u jiných se kromě těchto údajů

doplňuje ještě formulář pro zpětnou vazbu /vyplňuje uživatel při hodnoce-

ní výsledků rešerše/.

Z technologického hlediska je i táto část zabezpečována katalogizo-

vanými procedurami. Pro přípravu /editaci/ tisku všech výstupů ze všech

bází dat se používá jediný tiskový program z USS, jehož parametrizací lze

dosáhnout rozdílných grafických podob tištěných výsledků.

Rozesílání rešeršních výsledků klade značné nároky na manuální práci.

Proto bývají rešeršní výsledky opatřeny také poštovní adresou přiřazenou

počítačem.

Řízení a správa agendy

Poměrně náročná technologie a organizačně technická stránka agendy

vyžadují především dobré vedení její evidence jako podkladu pro její efek-

tivní řízení.

Každý záznam báze dat na jedné straně a požadavek uživatele na straně

druhé je sledován od svého vstupu do systému až po vyřazení nebo archívo-

vání.

Všechny prvky systému /uživatelé, báze dat, technologie, počítače,

technicko-ekonomické prostředky atd./ se chovají dynamicky, čemuž musí

odpovídat i metody řízení a chodu agendy. Tak např. vyvíjí-li se báze dat

a dochází-li ke změnám v akviziční politice při zařazování informací do

fondu, mění se způsoby popisu dokumentů. Jsou např. zařazovány nové údaje

nebo-se mění definice údaje, jsou aktualizovány používané tematické tříd-

níky, tezaury atd. Na takové změny je třeba pružně reagovat a provést odpo-

vídající změny v chodu agendy /např. úprava technologie/.

Nemalá pozornost se musí věnovat i zpětné vazbě uživatelů. To proto,

že se výrazným způsobem podílí na naplňování ukazatelů efektivnosti infor-

mační služby jako celku.

Příprava speciálních výstupních sestav

Využívání bází dat se nevyčerpáva pouze zpracováním průběžných rešer-

ší. Informační požadavky provozovatelů a uživatelů jsou pestré a rozmanité.

Proto jsou do technologie zpracování bází dat zahrnuty i postupy přípravy

nejrůznějších rejstříků. Tyto rejstříky, zpracovávané opět unifikovanou

technologií, jsou zpravidla určeny pro provozovatele a mají napomáhat pře-

devším účinné formulaci rešeršních požadavků. Dále slouží k analýze a ke
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správě bází dat a také např. k řízení akviziční politiky /primárních do-

kumentů/ příslušného informačního střediska.

Experimenty s využíváním on-line přístupu

Až dosud popisovaná technologie se týkala režimu dávkového zpracování,

které lze zjednodušeně charakterizovat např. tak, že uživatel zadá svůj

požadavek ke zpracování a do vlastního technologického procesu již nemá

možnost zasahovat. V současné době vzhledem k vývoji výpočetní a telekomu-

nikační techniky má však uživatel možnost, i když zatím jen v experimen-

tálním režimu, vést "dialog" s informacemi uloženými v bázích dat. Znamená

to, že může v průběhu rešerše měnit strategii vyhledávání na základě díl-

čích výsledků, může si okamžitě prohlédnout odpovědi na svůj dotaz a podle

toho modifikovat další postup.

Režim on-line však klade značné nároky na počítač, který musí být vy-

baven pamětovými médii s přímým přístupem o dostatečně velké kapacitě. Pro-

tože v současné době je u nás k dispozici jen omezená kapacita, je třeba

jednotlivé báze dat vystavovat podle harmonogramu jednu po druhé.

Dialogové rešerše se svou povahou blíží postupu, jakým je uživatel na

vykly provádět klasické rešerše. Vyhledávací proces je pružnější a lépe vy-

hovuje uživatelům. Koncová uživatelská stanice - terminál - může být insta-

lována přímo na pracovišti výzkumného pracovníka, který je po krátké inst-

ruktáži schopen dělat rešerše sám.

Závěr

Dávkové zpracování bází dat, zejména SDI, je zcela technologicky a me-

todicky zvládnuto a jeho provozování má v SlJTZ zcela průmyslový charakter.

Nelze tedy předpokládat, a ani by to nebylo účelné, aby v něm došlo k pods-

tatným změnám. Jedním z hlavních úkolů a směrů činnosti v 0TZ při zpracování

bází dat je nyní zvládnout technická, technologická a metodická specifika,

která s využíváním bází dat v režimu on-line úzce souvisejí. Cílem těchto

snah je zpřístupnit uživatelům v ČSSR co největší objem informací. Nezname-

ná to však v žádném případě, že by s rozvojem on-line mělo zanikat SDI.

Oba způsoby informační obsluhy mají svá specifika, vhodně se doplňují a i

ze zahraničních zkušeností vyplývá, že jejich koexistence je opodstatně-

ná a účelná.

Pozn.: Přílohy zpracovány na mikrofiši /pol. 1 - 3/.
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PROBLEMATIKA STÄTNÍCH VĚDECKÝCH A ÚSTŘEDNÍCH KNIHOVEN A JEJICH SPOLU-

PRÄCE SE STŘEDISKY VTEI

Doc. PhDr. Jiří C e j p e k , C$c. - Slovenská technická knižnica,

Bratislava

Historický přístup

Chceme-li pochopit problémy vztahů mezi státními vědeckými a ústřed-

ními knihovnami /dále jen knihovnami/ a středisky VTEI v ČSSR, musíme se

nejdříve pokusit odpovědět na otázku, proč vlastriě vznikla vedle sou-

stavy knihoven soustava VTEI.

Jde přitom o jev celosvětový, který má v různých zemích své zvlášt-

nosti, a o součást dlouhodobého procesu, v jehož budoucím vývoji převlád-

nou velká informační centra.

Vznik a rozvoj vědeckotechnické revoluce v průmyslově a kulturně vy-

spělých zemích, která se začala výrazně projevovat zejména po druhé svě-

tové válce, kladl a stále klade větší a nové nároky na služby, a tím i na

vnitřní provoz knihoven, jež působí v oblasti vědy, techniky a národního

hospodářství.

Z mnoha důvodů, které budou uvedeny dále, ztrácejí tyto knihovny

schopnosti a možnosti plnit některé nové informační funkce, které rozvoj

vědeckotechnické revoluce přináší. Proto v nepřímé úměrnosti k těmto schop-

nostem a možnostem knihoven začala vznikat vedle knihoven nová informační

střediska nazývaná v ČSSR střediska VTEI.

šlo zejména o dosahování větší míry pohotovosti a adresnosti posky-

tování vědeckých, technických a ekonomických informací, o větší míru je-

jich relevance, o poskytování faktografických informací, o zpracování stu-

dijně rozborových, prognostických a jiných zpráv, o překladatelské služby

apod.

Důvody, proč knihovny nebyly schopny a zčásti ani neměly možnost za-

bezpečit v potřebném rozsahu tyto a podobné informační služby, byly a jsou

zhruba tyto:

a/ knihovny nebyly a nejsou pro plnění těchto funkcí dostatečně vybavovány

ani po stránce materiální a technické, ani po stránce personální a kádrové

b/ knihovny, zvláště pak velké státní vědecké a ústřední knihovny, jejichž

rozsáhlé knihovní fondy vznikaly v průběhu často velmi dlouhého, někdy

i celá staletí trvajícího historického vývoje slučováním nejrůznějších
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dílčích fondů, postupně ztrácely přímý denní kontakt s uživatelem,

s jeho každodenními informačními potřebami

c/ nezřídka tu působila a působí značná vzdálenost pracoviště uživate-

le od těchto knihoven, což činilo a činí styk uživatelů s knihovnami

značně těžkopádným; přitom racionalizace činnosti právě těchto kniho-

ven zaváděním výpočetní, spojové a reprografické techniky do jejich

služeb a řízení nepokročila -natolik, aby se míra této těžkopádnosti

podstatně zmenšila

d/ souvisí s povahou velkých knihoven, s často velmi úzkou specializací

jejich pracovníků, kde se poměrně snadno zahnízäuje jistý konzerva-

tismus, neohut racionalizovat práci organizačními a zvláště technic-

kými prostředky, kde se pozornost soustředuje spíše na knihu a jiné

informační prameny jako na předměty zpracovávání a uchovávání než

jako na předměty, které jsou určeny především k uspokojování potřeb

uživatelů

V ČSSR přispěly k nutnosti vybudovat vedle soustavy knihoven i sou-

stavu VTEI nejen tyto obecné rysy knihoven, ale ještě některé další

zvláštnosti.

Přes snahu legislativně zabezpečit v ČSSR vybudování jednotné sou-

stavy knihoven knihovnickým zákonem č. 53 z roku 1959 zůstala tato sou-

stava nedobudována. U knihoven působících v oblasti vědy, techniky a ná-

rodního hospodářství se projevuje nutnost dosáhnout příslušné tematické

komplexnosti fondů, a to z hlediska specifických potřeb vědy, techniky a

národního hospodářství příslušného státu. Proto se v nich projevuje ne-

zbytnost rozvoje takových forem meziknihovních vztahů, jako jsou koordi-

nace akvizice /zvláště naléhavá u devízové literatury/ a tvorby knihov-

ních fondů vůbec, tvorba souborných katalogů, rozvoj meziknihovní výpůjč-

ní a meziknihovní mezinárodní výpůjční služby, mezinárodní výměny publi-

kací atd. Pro nedostatky v řízení československého knihovnictví se však

tyto meziknihovní vztahy podmiňující nejen větší kve.litu, ale i hospodár-

nost služeb knihoven, nerozvinuly v dostatečné míře.

Naprostý nedostatek moderních funkčních budov knihoven, nevyhovující

vnitřní materiálně technické vybavení knihoven, krajní nedostatek skla-

dištních prostorů vedoucí k budování rozsáhlých skladišt mimo sídla kni-

hoven atd. - to vše ztěžovalo a ztěžuje knihovnám plnění jejich tradič-

ních funkcí. V nejbližších létech není naděje na realizaci ani jednoho

z četných projektů budov, jež byly zpracovány pro některé naše velké

ústřední a státní vědecké knihovny.

I když byl vznik soustavy VTEI z uvedených důvodů oprávněný a lze

jej racionálně zdůvodnit, vznikalo a dosud existuje v činnosti knihoven
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a středisek VTEI vedie účelné spolupráce mnoho zbytečných duplicit, ne-

žádoucích rozporů a nedorozumění. Jde o problémy, které je nutné řešit

na iírovni vrcholového řízení. Obě soustavy byly a jsou řízeny různými

resorty, mezi nimiž se ne vždy dospívalo a dospívá k účelným a žádoucím

dohodám o dělbě práce a o vlastní spolupráci. Chybí nadresortní orgán,

který by příslušné resorty ke koordinaci a spolupráci přiměl. Zatím ne

vždy pohotové, pružné a důsledné řešení otázek vztahů mezi oběma sousta-

vami vedlo ke zbytečným ekonomickým ztrátám a k morálním škodám na obou

stranách. Nakonec na to doplácí uživatel, jemuž nejvíce záleží na tom,

aby požadované služby byly poskytnuty včas a v potřebné kvalitě, méně

však na tom, která instituce se na nich podílí.

Knihovny jako materiálová základna středisek VTEI

Účinnost a efektivnost služeb jak knihoven, tak i středisek VTEI

podstatně závisí na koncepci a na praxi doplňování informačních fondů.

Jde tedy o to, aby se racionálním profilováním struktury a obsahu primár-

ních fondů v celostátním měřítku zabezpečilo vytváření komplexně koordi-

novaných fondů československých knihoven. Zatímco s doplňováním domácí

neperiodické a periodické literatury a literatury socialistických států

nejsou větší potíže, stává se stále vážnějším problémem získávání devi-

zové neperiodické a periodické literatury z nesocialistických států.

Předmětem oprávněné kritiky je

1. systém přidělování dovozních limitů dovozními organizacemi bez náleži-

té účasti resortů, které přitom odpovídají za obsahovou náplň objedná-

vek

2. trvalý pokles titulů devizové periodické a neperiodické nakupované

literatury

Výše kvót je ovlivněna poměrným zastoupením resortů ze šedesátých

let, kdy se vytvořil celkový objem prostředků pro dovoz literatury z ne-

socialistických států. Mnoho let se však tyto kvóty snižovaly. Dovoz zej-

ména neperiodické literatury není dostatečně koordinován. Tento způsob

rozdělování devizových prostředků, za něž byla dosud odpovědná Poštovní

novinová služba - Ústřední evidence a dovoz tisku, Praha, již nevyhovuje

a je zapotřebí jej změnit.

Autorky A. Patočková a E. Sošková zpracovaly na počátku roku 1982

kritickou analýzu dovozu zahraniční periodické a neperiodické literatu-

ry z nesocialistických států a navrhly řešení tohoto stavu /3/.

Pokles, nákupu celkového množství titulů v PNS-Ústřední evidence a

dovoz tisku, Praha, za posledních pět let lze vyjádřit touto tabulkou:
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Periodická li-
teratura v ti-
tulech

Neperiodická
literatura
/knihy/

1976

8.637

44 113

1980

7 603

16 426

Rozdíl v jed-
notkách

- 1 035

-27 687

Rozdíl
v %

- 12

- 56,1

Další snižování kvót na nákup devizové literatury při současné ne-

dostatečné koordinaci jejího nákupu v celostátním měřítku má velmi ne-

příznivé důsledky na tvorbu informačních fondů knihoven a středisek VTEI,

na služby poskytované těmito institucemi, a nakonec i na rozvoj vědy,

techniky, vzdělávání a celého národního hospodářství.

Zmíněná opatření ke zlepšení současného stavu můžeme stručně shrnout

takto:

1. dovoz zahraniční literatury důsledně odvozovat od úkolů rozvoje vědy a

techniky

2. zlepšit koordinaci požadavků na nákup zahraniční literatury a jejich

plnění a za tímto účelem stanovit koordinační okruhy pro vytváření

fondů zahraniční literatury

3. zlepšit využívání reprografické techniky při zpřístupňování zahraniční

literatury

4. zabezpečit, aby velké knihovny tuto literaturu at již pro nedostatek

prostoru, nebo z jiných důvodů nelikvidovaly a aby tak celostátní sou-

borné katalogy neztrácely svou platnost

5. zdlouhavé a nehospodárne půjčování originálů zahraniční literatury na-

hradit v maximální možné míře pohotovými reprografickými službami.

Praktické uplatnění těchto návrhů vyžaduje ovšem úzkou spolupráci me-

zi soustavou knihoven a soustavou VTEI /vydání příslušného právního předpi-

su a jeho respektování v praxi/ a podstatné zlepšení materiálně technické

základny československých knihoven, zejména řešení otázek skladištních

prostorů a vybavení knihoven vhodnou reprografickou technikou.

Vlivy automatizace na vztahy mezi soustavou knihoven a soustavou VTEI

Automatizace vstoupila do oblasti VTEI celosvětově již v šedesátých

létech, a to na úseku, který se pro použití výpočetní techniky jevil tehdy

jako nejvhodnější: na úseku sekundárních /bibliografických, dokumentogra-

fických/ informací. Do paměti počítače se ukládal pouze neanotovaný nebo

anotovaný záznam dokumentu. V průběhu sedmdesátých let se tato automatiza-

ce velmi rozšířila, vznikly desítky bází dat, jež v podstatě pokryly všech-

ny vědní obory, vytvořila se velká informační centra /vendors/ zaměřená
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na prodej informací, začaly se tvořit rozsáhlé národní a mezinárodní ser-

visní datové sítě. Ponechme stranou skutečnost, že zejména v druhé polo-

vině sedmdesátých let nastal navíc v celosvětovém měřítku prudký rozvoj

automatizovaných systémů faktografických informací.

Pro většinu uživatelů je záznam dokumentu pouze přístupovou cestou

k primárnímu informačnímu pramenu, k jeho úplnému textu. Tento přístup se

v současné době zabezpečuje třemi způsoby:

1. Dostatečným pokrytím záznamů poskytovaných dokumentografickymi automa-

tizovanými informačními systémy v podobě retrospektivních či průběžných

rešerší příslušnými tituly primárních fondů knihoven; nezbytným před-

pokladem k takovému řešení je ovšem podmínka, že příslušné dokumenty

v těchto fondech jsou pohotově k dispozici, že budou moci být uživate-

li poskytnuty v čase, kdy ještě v plné míře trvá jejich informační

potřeba. Knihovny stále častěji poskytují v takových případech uživa-

telům nikoli originály, ale kopie /mikrokopie/ dokumentů.

2. Dostatečným pokrytím záznamů poskytovaných dokumentografickymi automa-

tizovanými informačními systémy ve formě kopií zabezpečovaných provo-

zovateli těchto systémů, tedy našimi či zahraničními informačními stře-

disky. Tento způsob zřejmě spolehlivěji zaručuje, že úplný text bude

uživateli poskytnut včas. Lze jej ovšem uplatnit u nepříliš rozsáhlých

dokumentů /články, technické normy, právní předpisy apod./, obtížněji

zatím u rozsáhlejších knižních monografií.

3. Nejspolehlivější záruka, že po získání sekundárních informací /rešerší/

budou uživateli, bezprostředně vydány příslušné úplné texty, je v tako-

vých automatizovaných informačních systémech, v nichž se ukládají nejen

záznamy, ale i úplné texty dokumentů. Tyto úplné texty se ukládají do

paměti počítače přímo spřažené s operačním systémem počítače, a to bud

na strojové nosiče, jako jsou disky, diskety apod., nebo na mikrofiše

do mikrofišového zásobníku, z něhož lze příslušné úplné texty vyvolat

v režimu on-line automaticky na obrazovku terminálu. Tento způsob řeše-

ní vazby záznamu na příslušné úplné texty je sice z hlediska automati-

zace "čistý", ale je také nejnákladnější.

Volba mezi získáváním následného úplného textu v režimu off-line

/zaslání dokumentu v tradiční podobě nebo ve formě kopie či mikrokopie

textu/ a mezi získáváním úplného textu v režimu on-line závisí pochopitelně

na délce požadovaného či únosného reálného času, který se nejen od oboru

k oboru, ale často i od úkolu k úkolu mění.

Má-li provozovatel automatizovaného informačního systému možnost pou-

žít třetí způsob zabezpečení, vzniká z hlediska vztahů mezi soustavou kni-

hoven a soustavou VTEI velmi pozoruhodný jev: automatizovaný informační
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systém přebírá funkci knihovny/ stává se "automatickou knihovnou". Pod-

mínkou ovšem je, aby uživateli byl nejen zpřístupněn na obrazovce termi-

nálu příslušný úplný text dokumentu, ale aby uživatel mohl pomocí tis-

kárny terminálu získat i "tvrdou kopii" tohoto textu.

Celosvětový vývoj v přenosu odborných informací směřuje dnes stále

výrazněji k prosazování druhého a třetího z uvedených způsobů, tj. k po-

stupnému vytváření "automatických knihoven". Tento trend je podporován

rozvojem teletextových a videotextových systémů sloužících nejen k posky-

tování běžných informací /tzv. "informací všedního dne"/, ale stále více

také informací odborných. Tento vývojový trend vede ve skutečnosti k po-

stupnému odpoutávání od tradičních knihoven, i když se nakonec uživateli

poskytuje opět jen okem čitelný text.

Prudký současný rozvoj výpočetní, spojové a reprografické techniky

se stále důmyslnějším propojováním těchto tří technických oborů tento

trend silně podporuje.

Situace v ČSSR

V ČSSR se s budováním dokumentografických automatizovaných informač-

ních systémů v soustavě VTEI a zčásti i v soustavě knihoven začalo kromě

výjimek až v sedmdesátých létech. Šlo o báze dat vytvořené a provozované

u nás a o báze dat u nás vytvořené, ale provozované nejen u nás, ale i v

zahraničí.

"a počátku osmdesátých let /kromě výjimky, kterou byla již v sedmde-

sátých létech báze dat INIS/ se začaly v ČSSR využívat báze dat vytvořené

v zahraničí, aniž k nám byly tyto báze dat fyzicky přemístěny /systém auto-

matizovaného přístupu k zahraničním bázím dat/.

Do konce roku 1980 bylo do ČSSR získáno ze zahraničí jedenáct zahra-

ničních bází dat, z nichž bylo uživatelům poskytováno výběrové šíření in-

formací /SDI/. Kromě toho bylo zavedeno a začalo se provozovat devět domá-

cích odvětvových a oborových informačních systémů s bibliografickými báze-

mi dat. Do provozu bylo předáno unifikované počítačové zpracování ústřed-

ní evidence výzkumných zpráv a obhájených disertací, ústřední evidence

cestovních zpráv. Začal se zpracovávat automatizovaný souborný katalog

zahraničních periodik.

Fond záznamů dokumentů ve strojem čitelné podobě tak dosáhl v ČSSR

koncem roku 1980 asi 12 milionů záznamů s ročním přírůstkem zhruba 1,3 mi-

liónu. Uživatelům počítačových služeb, jimiž byli pracovníci asi z 1000

organizací, byly ročně poskytovány dva až tři miliony záznamů dokumentů.

Uživatelských profilů výberového šíření informací bylo asi 7500.
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Rozvoj využívání bází dat dokumentografických automatizovaných in-

formačních systémů at již v režimu off-line, nebo v režimu on-line /dosud

z menší části/ nezastihl československé knihovny, jak již bylo uvedeno,

dostatečně připravené. Zhoršující se situace v dovozu periodické a nepe-

riodické literatury z nesocialistických států rozvoj automatizace v posky-

tování sekundárních informací znehodnocuje a svazuje.

Děje se tak tím spíše, že v ČSSR nebyly dosud vytvořeny podmínky, aby

se otázka návaznosti primárních fondů na sekundární informace řešila v pro-

vozu a v širším měřítku druhým, a tím méně třetím způsobem tak, jak byly

popsány výše. Naše reprografická základna je zatím slabá a trpí nedostatky

přístrojové techniky a materiálu. Velkokapacitní disky se u nás zatím ne-

vyrábějí a možnosti jejich dovozu jsou omezeny a - pokud je mi známo -

v zemích RVHP se zatím nevyrábějí mikrofišové zásobníky přímo spřažené

s operačním systémem počítače.

Náměty na řešení

Základním předpokladem k tomu, aby se vytvořil soulad mezi soustavou

knihoven a soustavou VTEI a aby tyto soustavy společným úsilím dosahovaly

lepších výsledků v uspokojování požadavků uživatelů než dosud, je celkové

zkvalitnění řízení v obou soustavách, a to na všech stupních.

Soustava knihoven a soustava VTEI a jejich velmi těsná spolupráce by

se měly stát základním článkem československé státní informační politiky

v širokém slova smyslu, tj. zahrnující všechny regulované a speciálními

informačními organizacemi zabezpečované informační procesy v našem státě.

Ačkoli se již téměř 20 let prosazuje na různých setkáních vytvoření orgá-

nu, který by takovou jednotnou informační politiku v ČSSR tvořil a apli-

koval její zásady do praxe, takový orgán dosud u nás chybí. Mělo by jít

o nevelký nadresortní orgán /optimálně při předsednictvu federální vlády/

s velkou politickou a odbornou autoritou, který by na koncepční úrovni

řešil všechny důležité a palčivé otázky rozvoje všech československých

informačních soustav a jejich zapojení do mezinárodní spolupráce a koope-

race. Dále by uváděl do souladu dosud často resortně a organizačně roz-

tříštěnou, a tudíž i nehospodárne provozovanou informační činnost.

Měl by být vypracován celostátní program racionalizace zastaralé a

pokrok brzdící materiálně technické základny knihoven a středisek VTEI.

Mělo by být vytvořeno společné referenční informační středisko slou-

žící jak soustavě knihoven, tak i soustavě VTEI, které by však současně

překročilo svými informačními fondy hranice obou soustav a zahrnulo i vše-

obecně přístupné informace o dalších čs. informačních soustavách /SEI,

IPSR a informační soustava hromadných sdělovacích prostřecků/.
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INFORMAČNÍ ZDROJE KNIHOVNY ÚSTAVU PRO VÝZKUM, VÝROBU A VYUŽITÍ

RADIOIZOTOPU /ÚWVR/

PhDr. Božena Z a h á l k o v á , Ústav pro výzkum, výrobu a využití

radioizotopů, Praha

Informační zdroje knihovny ÚWVR představují organickou součást in-

formačních zdrojů systému informací pro čs. jaderný program. Pokrývají

informační požadavky především interních pracovníků v těchto gescích:

- organické sloučeniny značené radionuklidy

- uzavřené radionuklidové zářiče

- radioaktivní svítící pigmenty

- etalony radionuklidů

- metrologie radionuklidů

- analytické a zkušební metody pro kontrolu parametrů izotopové produkce

a aplikace radionuklidových metod a radiační techniky ve vybraných ob-

lastech národního hospodářství

Gesce se dotýkají ďalších hraničních disciplín; většinu informačních

požadavků /formální prameny/ plní knihovna ÚWVR z vlastního fondu, z kni-

hoven čs. jaderného programu a z dalších knihoven našich i zahraničních.

Užší obsahová charakteristika vyplývající z gescí ovlivňuje tvorbu fondu

a vychází z cílů a ze záměrů ÚWVR. Vývojové momenty v činnosti ÚVWR

v rámci pracovišť čs. jaderného programu, rozvoj technických prostředků,

integrita příslušných systémů při zachování specifik působí na variabili-

tu a na posun obsahu i formy informačních zdrojů včetně obsahu i formy in-

formační činnosti.

Knihovna ÚVWR slouží svými i zprostředkovanými informacemi především

výzkumu. Věda a výzkum jako hlavní výrobní síly společenského rozvoje se

stávají jedním ze základních fenoménů vyspělých civilizací. Schopnost

rychlé orientace v nepřetržitém a zrychlujícím se toku vědeckých informa-

cí s cílem jejich získávání a racionálního využívání je předpokladem tvor-

by i aplikace nových objevů, vynálezů a zlepšovacích návrhů. Současně re-

levantní informace poskytnuté v pravý čas odstraňují i multiplicitu ve

výzkumné činnosti.

Pojem "informační zdroj" je velmi široký. Omezíme se pouze na infor-

mační zdroje ve vztahu k činnosti ÚVWR, který aplikuje nejnovější poznat-

ky přímo do výrobního procesu. V probíhajícím výzkumném procesu musí pra-

covník zvládnout současný stav poznání v jednotlivých oblastech výzkumné

činnosti, přitom pro něho jako pro uživatele informací není rozhodující,

odkud a v jaké formě potřebné informace přicházejí. Základním požadavkem
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uživatele je informace relevantní, včasná a komplexní, jak je nutná pro

přípravnou fázi výzkumné práce. Mimořádný význam pro výzkumného pracov-

níka právě v období přípravné fáze mají také patenty a normy - výchozí

informační zdroje.

V poslední době roste význam tzv. n e f o r m á l n í informace

/nekonvenční literatury/, především z hlediska časového efektu. Jde o ma-

teriály /informační zdroje/ ze sympozií, konferencí, stáží, odborných

konzultací, zahraničních cest, odbornou korespondenci aj.

Při základním rozdělení informačních zdrojů vycházíme z informací

dokumentografických a informací faktografických, přičemž informace fak-

tografické obsahují rovněž prvky informací neformálních.

Základním informačním zdrojem a dosud i základem knihovnické a infor-

mační činnosti zůstává primární pramen /monografie, sborník, časopis/. Vý-

voj pamětových prostředků odráží historii lidského poznání, myšlení a cí-

tění a je svým způsobem i odrazem vzdělanosti jednotlivých historických

etap.společnosti. Knihy jako informační pamět lidstva a sumarizace získa-

ných poznatků jsou nejrozšířenější a nejběžnější formou sdělování poznat-

ků. Je to forma, která překonává prostor a čas. Ve zpětném pohledu na úlo-

hu těchto dokům3ntů, za jejichž uchování vděčíme světovým knihovnám, vy-

niká jejich úloha ve společenské komunikaci.

V současné době se dopópředí dostává závažný problém: jak zvládnout

množství poznatků, jak pružně poskytovat relevantní a vyčerpávající informa-

ce o řešených problémech. Týmy pracovníků u nás i v zahraničí řeší proble-

matiku informační exploze integrací technických prostředků a služeb, zavá-

děním prostředků progresivní techniky - nových technologií a nových racio-

nálních metod. Uvědomíme-li si prudký rozvoj vědeckých poznatků a počet

informací, těžko vystačíme s klasickou činností knihoven. Jejich přebudo-

vání na integrovaná informační pracoviště s bankami dat, bohatou rešeršní,

studijně rozborovou a faktografickou činností je v našich podmínkách pro-

ces dlouhodobý. Zejména finanční limity jsou východiskem časového harmo-

nogramu dalšího rozvoje. V současné době při zvýšeném úsilí využíváme po-

někud omezené možnosti informačních zdrojů zejména ze zahraničí. /Pro

informaci lze uvést: světové náklady na vědu činí asi 80-90 miliard dola-

rů ročně. Ve všech zemích vychází asi půl miliónu titulů ročně, statisí-

ce technických zpráv, asi půl miliónu patentů, množství disertací, norem

a dalších tištěných informací. V oblasti přírodních a technických věd vy-

chází více než 60 000 titulů časopisů ročně. Pracovníci přírodních a tech-

nických věd mají ročně k dispozici více než čtyři milióny článků. Každou

minutu vychází ve světě přibližně 2000 stránek vědeckých informací. Jest-

liže se toto tempo zachová, koncem století dosáhne počet periodik miliónu

titulů. Přitom se uvádí, že se publikuje ne více než pětina výsledků
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vědeckovýzkumných prací, a tedy asi 80 % užitečných informací se nedostá-
vá k široké vědecké veřejnosti/.

Při současném množství materiálů, které zaplavuje knihovny, je třeba

si neustále uvědomovat, že skladba odborné, speciální knihovny musí odpo-

vídat úkolům ústavu, nechceme-li, aby knihovní fond nebyl pouze mrtvým,

nahromaděným nepotřebným materiálem. Odstranění diskrepance mezi efektiv-

ním a neefektivním fondem znamená záměrnou tvorbu fondu a jeho neustálou

aktualizaci. Vyřazování mrtvých fondů je nutnou součástí tvorby fondu.

Z ekonomického hlediska se stává základní informační zdroj /fond knihovny/

problematickým v oblasti devizové literatury, především na úseku periodik.

Informační systém pro čs. jaderný program vychází proto z nutné integrace

devizových prostředků na nákup časopisů', knihovna ÚVWR převádí asi 12

zahraničních časopisů na mikrofišovou formu. Vedle klasické formy zpřístup-

ňování knižních a časopiseckých fondů zabezpečuje knihovna ÚWVR adresné

informace, xerokopie, mikrofiše, mikrofilmy, překlady apod.

Knihovna ÚVWR na základě vlastních informačních zdrojů /primární i

sekundární fondy/ není a nemůže být při uspokojování informačních požadav-

ků soběstačná. Podle zákona č. 53/59 Sb. je zapojena do meziknihovní vý-

půjční služby /MVS/ a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby /MMVS/.

V širší míře využívá formu MVS, jejíž zastřešení představuje na území ČSR

Státní technická knihovna /STK/. Tento systém umožňuje využívat veškeré

informační zdroje na území ČSSR. Mimo území ČSSR zprostředkovává STK rovněž

zahraniční výpůjčky, především z devizových oblastí. Specializované infor-

mační instituce zpřístupňují informace o dostupné zahraniční literatuře

v ČSSR, např. v soupisech celostátní evidence zahraniční literatury, v te-

matických bibliografiích apod. Odvětvová a oborová zastřešení v této oblas-

ti představují odvětvová a oborová informační střediska /ODIS a OBIS/.

Knihovna ÚVWR využívá rešeršní služby poskytované ODIS pro čs. ja-

derný program /ÚISJP/, rovněž služby ODIS chemie a ODIS zdravotnictví.

V kontinuitě s informacemi z referátových časopisů, rešerší, adresných in-

formací musí zabezpečovat i citované monografie, periodika, patenty apod.,

tj. p r i m á r n í p r a m e n y . Získání požadovaného dokumentu, pře-

devším ze zahraničí, lze v současné době považovat za nejobtížnější a nej-

náročnější úlohu. Knihovna ÚVWR má dobré zkušenosti v oblasti MMVS zís-

kané ze spolupráce se STK.

Zahraniční výpůjčka je jediná možnost, jak uspokojit, by£ i v delším

časovém intervalu, požadavek na literaturu citovanou v rešerši a nedostup-

nou v ČSSR. Na základě zkušenosti lze konstatovat, že bez uspokojení poža-

davků na konkrétní citovanou literaturu je rešerše z hlediska uživatelských

potřeb znehodnocena a získaná sekundární informace se stává pouze informa-

tivně formální.
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Dobrým, i když prozatím ne v plné míře využívaným informačním zdro-

jem v knihovně ÚVWR jsou dokumentograf ické informace z příruček, kompen-

dií, bibliografií, referátových časopisů i informativních časopisů vydá-

vaných ÚISJP. Po stabilizaci knihovny a zpřístupnění studovny více uživa-

telům /po překonání prostorových, havarijních a materiálových nedostatků/

budou se patrně i tyto informační zdroje v plné míře využívat.

Při pojednání o informačních zdrojích nelze opomenout informace fak-

tografické, i když se v ťíWVR příliš nevyužívají. Lze je označit za prog-

resivní informační zdroj budoucnosti. Prozatím je s tímto pojmem spojeno

mnoho nejasností a informace tohoto druhu mají podobná úskalí dosavadních

informací - není záruka spolehlivosti o míře vyčerpání všech poznatků.

Přesto se stávají středem zájmu uživatelů. Při jejich využití v podstatě

odpadá získávání primárních pramenů, vybírání faktů a údajů z textu či

z jiného nositele informací. Při zpracování faktografických informací

jsou předmětem ukládání a vyhledávání přímo fakta a údaje. Přes pojmové

nejasnosti hledají mnozí odborníci v této progresivní formě nejúčinnější

prostředek pro překonání šíře poznatkové báze. Je však třeba si uvědomit,

že pokud nejsou faktografické informace komplexní a vyčerpávající, stáva-

jí se stejně problematickými jako ostatní informace /rešerše, bibliogra-

fie, dokumentace apod./.

Závěr

V současné době vědeckotechnického rozvoje mají celospolečenský vý-

znam nositele informačních zdrojů v hierarchické řadě a v kontinuálním

propojení od nejnižšího článku po ústřední národní i mezinárodní infor-

mační centra. Informační zdroje jako výchozí bod každé vědeckovýzkumné

práce lze chápat jako výrobní nástroj společenského pokroku. Finanční

prostředky vynaložené na informační činnost nepřinášejí okamžitý efekt,

ale za předpokládané účelné racionalizace a organizace jsou mnohonásobně

celospolečensky návratné.
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KATEGORIE A EFEKTIVNÍ FORMY VYáSf INFORMAČNÍ ČINNOSTI PRO ZABEZPEČENÍ

FUNKCE OBI S V ÚWVR

RNDr. Jiří R. P ě k n i c e , ťístav pro výzkum, výrobu a využití radio-

izotopů, Praha

Úvod

Revoluce ve vědě a v technice se vyznačuje nebývalým rozšířením lidské-

ho poznání, vznikem a vytvářením nových vědeckých disciplín, pronikáním do

mikrosveta i do kosmického prostoru, objevováním nových zdrojů energie, no-

vých hmot, uplatňováním nových převratných technologických postupů a obrov-

ským narůstáním vědeckotechnických informací a dokumentace. Má povahu komp-

lexního jevu a neobyčejně dynamizuje výrobu a celou společnost. Rozvoj vě-

dy a techniky probíhá v časovém souběhu, navzájem se stjmuiuje a podmiňuje

kvalitativní změny ve výrobě, spotřebě a v dalších společenských sférách.

Proto také komunikace odborných informací v lidské společnsti je úzce

spjata s jejím rozvojem a podléhá neustálému vývoji. Forma i obsahová náplň

informačních procesů se mění podle stavu poznání a organizace dané společ-

nosti. Odborné informace tvoří jeden druh společenských informací, které

svým obsahem rozšiřují speciální poznání uživatelů o vnějším světě, přičemž

nejsou určeny všeobecné veřejnosti, nýbrž sdělovány pouze určitým společen-

ským skupinám. Mezi odborné informace náleží především informace vědecké,

které lze charakterizovat jako logické informace získané v procesu poznání.

Obsahem vědeckých informací jsou příslušné poznatky, které se jakožto

odrazy objektivní reality získávají buct v procesu vědeckého poznávání, ne-

bo vznikají při vytváření civilizace a kultury, mají samostatný charakter

a tvoří též součást všeobecných informací. Jako takové nejsou zpřístupňo-

vány pouze speciálním skupinám uživatelů, ale celé široké veřejnosti.

Centrální význam vědeckých informací a jejich důležitost vystihuje

nejlépe grafické znázornění /viz obr. 1/ převzaté z Wiesenbergera, které

vyjadřuje na jedné straně informace v přírodě a na druhé straně informace

týkající se lidské společnosti. V rámci těchto oblastí, které nejsou od

sebe přísně odděleny, jsou vědecké informace překrývající svým obsahem čás-

tečně všechny druhy informací. Zaoblená křivka pak odděluje již poznanou

část od dosud nepoznané části, kterou bude nutné objevy teprve poznat. Ob-

jem poznané části se neustále zvětšuje v důsledku rostoucího množství vě-

deckých informací, a tím i ostatních druhů informací.

Pro činnost OBIS a využívání různých forem informační činnosti neexis-

tuje úplný jednotný návod. Specifickými rysy kvalitativních stupňů vývoje
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informačních systémů typu VTEI se zabývá práce Janoše a Syrového. Z vlád-

ního usnesení č. 20/1973 vyplývá, že základním principem dalšího výhledu

budování soustavy VTEI je zásada, že tato soustava bude nadále budována

na oborovém principu. Citované usnesení ukládá soustavě VTEI i způsob

technického zabezpečení pro zajištění informovanosti na všech úrovních

uživatelů, a£ fyzických či právních, organizací, ústavů apod. Vládní us-

nesení 237/1977 má pro soustavu VTEI mimořádný význam a je nejen základ-

ním programovým dokumentem, ale i výchozím dokumentem pro návrh rozvoje

soustavy VTEI na období sedmého pětiletého plánu. Ve svém programu rovněž

uvádí některé z vyšších forem informační činnosti, jako např. studijně

rozborovou činnost a budování systémů faktografických informací jako nos-

ný program budování soustavy VTEI. Z toho vyplývá, že OBIS představuje

jednotku v informační soustavě zvláštní důležitosti; ve vymezeném oboru

svého působení /gesci/ má být realizátorem nosného programu v celostátním

měřítku.

Popisy různých typů informací, jejich definice, informační systémy,

jejich klasifikace, vztahy apod. jsou uvedeny v literatuře, ze které

OBIS pro svou činnost čerpá ty pasáže, které může na své úrovni realizovat-

a které mají pro jeho činnost efektivní význam z hlediska racionalizace

práce.

Je namístě, aby pracovníci OBIS byli s touto problematikou seznámeni,

neboť, ve své praxi narážejí na problém informační exploze a na potíže s ře-

šením tohoto problému. Proto je třeba stanovit jednotlivé kategorie čin-

nosti OBIS a způsoby jejich efektivního využití. Podle úrovně OBIS, poža-

davků uživatelů, zaměření a náplně bude OBIS při své činnosti využívat

pouze ty kategorie, které může realizovat a které mohou uspokojit požadav-

ky jednotlivých uživatelů, kolektivů i organizací v oblasti informační ges-

ce. Sem také patří informace o informacích.

Trh informací

Každý výzkumný pracovník 20..století velmi dobře ví, jakou cenu má

přesná informace v pravý čas. Je tu však bezpočet poznatků, zkušeností,

o kterých je "zapotřebí vědět. Jsou to informace uložené ve vědeckých a

odborných časopisech, inspirující myšlenky sdělené na nejrůznějších kon-

gresech , konferencích, sympoziích. Jsou to informace uložené ve vědec-

kotechnických filmech, ve studijních a cestovních zprávách ze zahranič-

ních cest. Jsou to katalogy výrobců, prospekty a celá tzv. firemní lite-

ratura, katalogy veletrhů a výstav, statistické zprávy nejrůznějších

institucí, archívy, vědecké disertační práce a adresáře.

Je vůbec v silách člověka toto kvantum informací - by£ třeba jen

v některém oboru - sledovat?
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Svět, ve kterém čas znamená peníze, si poradil. Pochopil, že infor-

mace jsou zboží. Že informace lze kupovat, prodávat, vyměňovat, neboř

mají cenu. A značnou cenu. Vznikl trh informací. Vznikl informační prů-

mysl. A zrodil se ve chvíli, kdy pro něj bylo jeviště dokonale připrave-

no. Kdy už existovala vyspělá výpočetní technika jako jedna z disciplín

kybernetiky.

Už v roce 1979 bylo v Evropě více než 1100 automatizovaných databá-

zí, z nichž asi šestina pracovala v režimu on-line, tedy dialogovým způ-

sobem s dálkově napojenými uživateli.

Z velmi mnoha databází nás nejdříve zaujme EUROFILE.

EUROFILE je registr bází dat a bank dat přístupných v Evropě. Je

vlastně bází dat o bázích dat. Poví vám, která báze dat či banka dat by

mohla znát odpověčl na váš dotaz. Tato báze dat tedy vlastně poskytuje in-

formace o informacích. Nebo£, a to je podstatné, přestává být v silách

člověka vědět, jaké informace jsou uloženy v jednotlivých bankách dat.

I naše soustava VTEI, soustava vědeckých, technických a ekonomických

informací, budovaná od roku 1959, představuje úctyhodné dílo. Na konci mi-

nulé pětiletky se v Československu zabývalo shromažďováním, zpracováváním

a šířením vědeckotechnických informací 9271 kvalifikovaných pracovníků.

Dnes máme k dispozici mnoho vlastních informačních systémů, přístupné jsou

nám i některé zahraniční, dokonce i ty největší z nich.

Informační problém

Nikdy v historii lidské společnosti nebyl vznik nových objevů, poznat-

ků a vynálezů tak velký a rychlý jako v dnešní době.

Podle statistik a odhadů z poslední doby vychází totiž ročně přes

50 000 odborných knih a publikuje asi 700 000 vědeckých prací o výzkumech,

kolem 900 000 vědeckých článků a více než 700 000 přihlášek na vynálezy.

Vydává se na 100 000 vědeckých a technických časopisů v šedesáti jazycích.

Píše se 25 000 disertací a registruje více než 400 000 patentů. Každý den

se popíše nejméně 1500 stránek o novinkách ve výrobě, což představuje roč-

ní přírůstek více než půl miliónu výtisků firemní literatury.

Počet odborných informací se takto každých osm až deset let zdvojná-

sobuje, takže růst odborných poznatků exponenciálně stoupá /viz obr. 2/.

Jak se tedy vypořádat s lavinou odborných informací, kterými je vý-

zkumný pracovník denně zaplavován?
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Aby odborníci měli vůuec možnost orientovat se ve světové informač-

ní produkci, vznikla v průběhu let řada institucí zabezpečujících získá-

vání a zprostředkování informačního toku od tvůrce informace k uživateli.

Udržování a šíření poznatků se však neděje jediným komunikačním sys-

témem, nýbrž několika na sobě nezávislými systémy zprostředkování poznat-

ků.

Historie ústavu a vznik OBIS ÚVWR

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů /ÚVWR/ je ústavem

s více než šedesátiletou tradicí. Byl založen již 8. srpna roku 1919.

Založení bylo podmíněno jednak surovinovou základnou jáchymovského smo-

lince, jednak též v té době vyspělou odbornou úrovní československé ra-

diologie. Ústav pracoval teoreticky a experimentálně, plnil úlohu zkušeb-

ního centra pro měření radioaktivity radiových preparátů a pro jiná mě-

ření ionizujícího záření podle potřeb Správy jáchymovských dolů. Byl ta-

ké informačním centrem pro oblast použití radiologických metod v lékař-

ství i pro průmyslové obory.

Kvalitativní i kvantitativní změna nastala v roce 1955, kdy v dubnu

byla uzavřena a podepsána vládní dohoda se Sovětským svazem o pomoci a

spolupráci v oblasti mírového využití atomové energie. Tato dohoda otevře-

la cestu dodávkám umělých radioizotopů do ČSSR. Sovětský svaz je v té

době již vyráběl na prvních reaktorech a cyklotronech. Současně s tím se

uskutečnily první sovětské dodávky přístrojové techniky pro měření radio-

aktivního záření a pro manipulaci s radioaktivními izotopy.

V současné době je ústav samostatnou hospodářskou jednotkou česko-

slovenské vědeckovýzkumné základny a od roku 1966 je podřízen Českoslo-

venské komisi pro atomovou energii /ČSKAE/. činnost ústavu je značně roz-

sáhlá, nebot zahrnuje tři základní oblasti: výzkum, výrobu a některé tech-

nické služby v celostátní působnosti.

Původně byla informační a dokumentační činnost útvaru VTEI tfvWR za-

měřena převážně na rozvoj vlastního výzkumu a výroby ústavu. Při vytvoře-

ní vedoucích oborových pracovišt v roce 1963 bylo ústavu uloženo, aby

vedle zabezpečování informací a dokumentační činnosti pro vlastní potřeby

vykonával tuto činnost i pro celý obor jaderné chemie se zaměřením na

výzkum, výrobu, metrologii, analýzu, adjustaci a distribuci radioaktivních

izotopů, zářičů a značených sloučenin. Dále útvar VTEI ÚVWR vykonával

informační a dokumentační činnost pro oblast aplikací radioaktivních izo-

topů a ionizujícího záření v průmyslu, ve vědě a v technice, hlavně se

zaměřením na chemii a na chemickou technologii.
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Současně s uvedenou náplní byl útvar VTEI pověřen činností na úseku

patentů a zlepšovacích návrhů a technickou normalizací prováděnou v úzké

spolupráci s Úřadem pro normalizaci a měření. Agenda technické normaliza-

ce byla navíc spojena v rámci členství ČSSR i s účastí v příslušných

komisích ISO a RVHP, zabývajících se normalizační činností v oblasti mí-

rového využívání jaderné energie.

Obě tyto činnosti byly v průběhu času vyčleněny z útvaru VTEI a zařa-

zeny jako samostatné agendy /jako oborová střediska/ v rámci odboru VTR.

OBIS CÍVWR vznikl v roce 1981 a byl rovněž začleněn do odboru VTR. V sou-

časné době se zabývá pouze informační činností v rámci stanovené informač-

ní gesce a dále publikačně vydavatelskou činností včetně poskytování re-

prografických služeb.

OBIS ÚWVR zastává vůči organizaci současně i funkci základního in-

formačního střediska /ZIS/. V podstatě se náplně obou činností prolínají

a nejsou od sebe odlišovány. Jediný rozdíl spočívá v kvalitě, v rozsahu

a v množství poskytovaných služeb.

V oboru své gesční působnosti tedy vykonává a rozvíjí OBIS ÚWVR

příslušnou činnost na úseku vědeckotechnických a ekonomických informací

a v rámci této činnosti provádí jak dokumentační, studijní a knihovnickou

činnost, tak i činnost publikačně vydavatelskou.

Publikace vydávané ÚWVR mají překlenout mezeru v ediční činnosti

odborných publikací ze specializovaných oblastí jaderné vědy a techniky,

a umožnit tak soustředění odborných prací a souhrnných sdělení z rozsáh-

lé aplikace radionuklidů v národním hospodářství.

Činitele ovlivňující informační systém

Činitele, které mohou kladně nebo záporně ovlivnit informační systém

a jeho organizaci, jsou bez dalšího komentáře patrné z obr. 3. Uvedený

obrázek však postrádá blíže neidentifikované činitele, které mohou svým

zásahem jakoby ze "čtvrtého rozměru" podstatně ovlivnit činnost informač-

ního systému. V případě OBIS ÚWVR se tento činitel nazývá organizační

začleněni nebo zařazení. Funkcí OBIS v ÚWVR bylo pověřeno odd. 211 -

VTEI, které je organizačně začleněno do odboru vědeckotechnického rozvoje

a jako takové dále zařazeno do výzkumného úseku ústavu. Protože však do

výzkumného úseku je přijímání nových pracovníků omezeno /počty se spíše

snižují/ a při přijímání je dávána přednost jiným odborům, je činnost

OBIS omezena nedostatkem vhodných odborných a kvalifikovaných pracovníků.

Také ostatní otázky, jako věcné a prostorové vybavení, finanční prost-

ředky apod., se řeší především z hlediska odboru jako celku. Ačkoli OBIS

jako pracoviště s tvůrčí činností převážně zaměřenou na výzkum a vývoj,
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úzce spjatou s činností OVTR , do výzkumného úseku zcela právem

náleží, podstatně ovlivňuje toto organizační uspořádání činnost infor-

mačního systému a je brzdou jeho dalšího rozvoje. Záležitosti OBIS se

z těchto hledisek jeví jako druhořadé.

Užité kategorie a efektivní formy vyšší informační činnosti v práci OBIS

Z řady kategorií efektivních forem informační činnosti jsou v OBIS

Ú"VWR realizovány a zabezpečovány především ty, které byly již součástí

činnosti a pracovní náplně ÚVWR v roce 1963. K nim pak přistupují ně-

které progresivní formy činnosti VTEI vzniklé v posledním desetiletí:

- informační

- studijně rozborová

- faktografické informace

- publikačně vydavatelská

- reprografická

- knihovnická

- dokumentografická

V tomto výčtu činností OBIS není zahrnuta činnost překladatelská,

která je v novém ústavu zadávána externím organizacím /např. PIS a MON/.

Cíle informační činnosti v OBIS ÚVWR kromě publikačně vydavatelské

a reprografické činnosti jsou tyto:

- sběr odborných informací

- transformace odborných informací

- uchovávání odborných informací

- vyhledávání odborných informací

- distribuce odborných informací

- využití odborných informací, vytvoření systému faktografických informa-

cí a maximalizace efektivnosti informační činnosti

Závěr

Jak z pohledu na cíle informační činnosti vyplývá, je nezbytně nutné

k rozvinutí efektivní činnosti OBIS ÚVWR navrhnout programové racionali-

zační opatření s těmito závěry:

- provést nábor a přijmout vysokoškolsky kvalifikované informační pracovní-

ky s odborným zaměřením na jaderný program, s dobrou znalostí cizích

světových jazyků /popř. překladatele/

- provést nábor a přijmout kvalifikovaný personál pro ostatní servisní

služby OBIS /např. psaní strojem, reprografii, distribuci ústavních pub-

likací, administrativní práci apod./

- přidělit vhodné pracovní a skladovací prostory, depozitář pro uložení

informačních fondů a fotokomoru pro transformaci informačních materiálů
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- získat a zvýšit přidělení finančních prostředků na krytí ostatních osob-

ních nákladů /autorské a lektorské honoráře/, pokrytí objemu prací vyko-

návaných externími pracovníky, mzdového fondu na proplácení přijatých

pracovníků a dále zabezpečit finanční úhradu za zvyšování kvalifikace

dalším studiem, účastí na sympoziích, konferencích, panelech, výstavách

apod. a na věcné přístrojové vybavení OBIS

Jen za okolností, které se budou zabývat řešením uvedených problémů,

bude možné odpovědně prohlásit, že v OBIS ÚWVR nastane další rozvoj in-

formační činnosti a zvýší se její současná úroveň.

Pozn.: Přílohy zpracovány na mikrofiši /pol. 4-14/
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OBOROVÉ NORMALIZAČNÍ STŘEDISKO PRO METROLOGII RADIONUKLIDQ A STANDARDI-
ZACI IZOTOPOVÉ PRODUKCE V ČSSR

RNDr. Dušan B r a b e c , Ústav pro výzkum, výrobu a využití radio-

izotopů, Praha

Oborové normalizační středisko /ONS/ bylo zřízeno v ÚVWR z pověře-

ní Úřadu pro normalizaci a měření po dohodě s Československou komisí pro

atomovou energii /ČSKAE/ v roce 1981 jako doplňující článek řízení tech-

nické normalizace ústředním orgánem - ČSKAE - a základní článek rozvíje-

ní normotvorné činnosti v určené oblasti - metrologii radionuklidů a stan-

dardizaci izotopové produkce.

Podle znění nového pověření a statutu schválených ČSKAE v roce 1980

plní ONS zejména tyto úkoly:

1. úlohu hlavního účastníka při projednávání návrhů technických norem

všech stupňů z určené oblasti /včetně norem RVHP/

2. řízení a koordinaci normalizační činnosti v určené oblasti v celostát-

ním měřítku

3. schvalování, změny a rušení oborových norem z určené oblasti /včetně

povolování výjimek/

4. zpracovávání návrhů na zavádění nejnovějších a ověřených poznatků vědy

a techniky z určené oblasti do technických norem vhodných stupňů

5. vedení a udržování archívu technických norem /včetně zahraničních/

z určené oblasti atd.

Podrobnější bilance výsledků desetileté normalizační činnosti ONS a úkoly

ONS v sedmé pětiletce byly uvedeny ve sděleních /I,2/.

Normalizační literatura jako zdroj VTEI

Při plnění výše vytyčených normalizačních úkolů čerpá ONS mimo jiné

také ze soustavy VTEI pro čs. jaderný program. Opačně se zase normalizač-

ní literatura stává doplňujícím zdrojem soustavy VTEI.

Hlavními informačními prameny z oblasti technické normalizace jsou

zahraniční technické normy, mezinárodní normalizační doporučení a normy

a státní, oborové, popř. podnikové normy ČSSR. Jejich dokumentační zpra-

cování, evidence a katalogizace mají svá specifika ve srovnání s klasic-

kou literaturou /monografie, periodika, separáty/. Technické normy se např,

zapisují do "přírůstkových katalogů", které jimi v pravém slova smyslu

nejsou, nebot normám se přírůstková čísla nepřidělují. Takový postup ani

nelze doporučit. Normy se evidují podle země původu a čísla normy, číslo
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je přidělováno podle konkrétních kritérií již v průběhu schvalování nor-

my. Pomocně mohou být normy evidovány také podle mezinárodního desetinné-

ho třídění nebo podle klíčových slov z obsahu normy.

Dalším specifikem normalizační literatury je její závaznost pro výrob-

ce i pro uživatele. Závaznost státních a oborových norem ČSSR je dána zá-

konem č. 96/1964 Sb. o technické normalizaci, závaznost norem RVHP v ČSSR

pak Úmluvou o uplatňování norem RVHP ve smyslu vyhlášky č. 92/1975 Sb.

U zahraničních norem, zejména u norem ISO a u norem vyspělých kapitalis-

tických států, které existují většinou pouze jako doporučené materiály,

je v ČSSR nutné sledovat alespoň jejich obsah. Má to význam pro sledová-

ní směrů vědeckotechnického rozvoje v těchto státech, při exportu čs. vý-

robků a pro přímé nebo nepřímé využívání těchto materiálů v normalizační

činnosti v ČSSR, resp. v ÚVWR jakožto pověřené organizaci /3/. Proto je

tak důležitá aktualizace archívu norem, zanášení změn a doplňků publiko-

vaných ve věstnících a v časopisech, aby se v něm nestaly technické nor-

my jen mrtvým fondem.

Ze všech uvedených důvodů vyplývá závažnost činnosti ONS i význam

funkce VTEI také při šíření informací o technických normách. V případě

ÚVWR, kde od roku 1982 zabezpečuje vybrané úseky informační činnosti

pro potřeby čs. jaderného programu z pověření ČSKAE oborové informační

středisko /OBIS/ ÚVWR /4/, se tedy rozvíjí oboustranně prospěšná a efek-

tivní spolupráce mezi ONS a OBIS. Vhodně se překrývají stanovené oblasti

činnosti obou středisek: organické sloučeniny značené radionuklidy, uzav-

řené radionuklidové zářiče, radioaktivní svítící pigmenty, metrologie a

etalony radionuklidů, analytické a zkušební metody pro kontrolu parametrů

izotopové produkce a aplikace J.adionuklidovych metod a radiační techniky

ve vybraných oblastech národního hospodářství.

Postup při vypracování technické normy ve spolupráci s OBIS je v ÚWR

tento: z plánovaných potřeb národního hospodářství, z ukončených výzkum-

ných úkolů nebo z plánu normalizační činnosti v RVHP vyjde popud k vypra-

cování normy. Při vypracování návrhu normy vychází ONS z výsledků vědecko-

výzkumných a vývojových prací, ze zkušeností výroby, z požadavků spotře-

bitelů apod. Odpovídající materiál v převážné míře opatřuje OBIS. Návrh

technické normy se projednává v připomínkovém řízení s účastníky řešení

/zpravidla výrobci, uživatelé, distributoři, orgány hygienické, požární

apod./. Přestože má ONS tyto účastníky vytypované, je výhodné, zapojí-li

se do připomínkového řízení co nejvíce organizací. Přitom může pomoci svý-

mi informačními toky OBIS.

Navíc ještě v resortu ČSKAE lze pozitivně využít činnosti ÚISJP jako

odvětvového informačního střediska pro čs. jaderný program, např. jím

vydávané účelové řady "Normalizace v jaderné technice". ONS ÚVWR se do
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publikační a vydavatelské činnosti ÚISJP zapojilo od roku 1982 /5/ a této

spolupráce vhodně využívá k šíření informací.

Po schválení technické normy je nejdůležitějším úkolem seznámit s tím-

to faktem co nejširší okruh potencionálních uživatelů no-:my. V tfVWR dává

informaci na vědomí vedoucím odborů ONS. Podle požadavků odborů tíVWR pak

OBIS hromadně objednává potřebné množství výtisků norem ve specializova-

ných prodejnách Kniha. Když výtisky dojdou do tfWVR, OBIS je předá k evi-

denci ONS, odkud se pak podle požadavků odborů distrubuují.

Tímto postupem jsou kdykoli /okamžitě/ k dispozici údaje o rozmístění

technických norem v tfVWR a o frekvenci výpůjček mimo tíWVR. Pokud dojde

ke změnám nebo k doplňkům v normách, mohou být o nich všichni uživatelé

norem bezprostředně informováni. OBIS může údaje ONS využít i při své

vlastní informační činnosti.

Ve světovém měřítku je od roku 1970 provozován Mezinárodní agenturou
pro atomovou energii ve Vídni počítačově zpracovávaný Mezinárpdní systém

nukleárních informací /INIS/, do něhož má ČSSR prostřednictvím terminálu

v tílSJP přístup. Přestože tento systém obsahuje kromě klasické literatury

/monografie, periodika, separáty/ i méně obvyklé druhy informačních prame-

nů /filmy, výkresy, mapy apod./, dosud se se zahrnutím technických norem

nepočítalo. Avšak se zřetelem na význam technických norem v mezinárodním

obchodě a dělbě práce, na vzrůstající počet mezinárodních norem ISO, RVHP

a IEC z oboru jaderná technika a na celosvětové tendence mezinárodně uz-

návat výsledky osvědčování shody výrobků s technickými normami yytvářením

mezinárodních certifikačních systémů /6,7/ /v případě izotopové produkce

např. osvědčení uzavřeného radionuklidového zářiče, průvodní list otevře-

ného zářiče, ověřovací list etalonu radionuklidu apod./ a se zřetelem na

pregnantnost obsahu, popř. i na právní závaznost techrických norem, měla

by se zhodnotit možnost rozšířit rozsah INIS o technické normy s jadernou

tematikou.

Závěr

Informační složka činnosti ONS tvoří pouze zlomek z celkové normali-

zační činnosti. Přesto však tato informační složka ve spojení, s činností

OBIS (JVWR v nezanedbatelné míře napomáhá kvalitnímu plnění hlavních úko-

lů ONS. Kvalitně zpracované technické normy účelně sjednocují postupy

a činnost na různých pracovištích, zlepšují technologickou kázeň, pozitiv-

ně ovlivňují kvalitu izotopové produkce a vedou k dodržování potřebné

bezpečnosti při práci při manipulaci s radioaktivními materiály. Technická

normalizace tak především přispívá k zavádění komplexních systémů řízení

jakosti výrobků a slouží jako jeden z nástrojů zvyšování efektivnosti

ekonomického, hospodářského a sociálního rozvoje národního hospodářství
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v souladu s "Hlavními směry hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na

léta 1981 až 1985", stanovenými XVI, sjezdem KSČ v dubnu 1981.

Literatura

/I/ Brabec, D.: Oborové normalizační středisko ÚVWR. Čs. standardizace £

/li/, 427 - 429 /1981/.

/2/ Brabec, D.: Současný stav zajišťování úkolů standardizace izotopové

produkce a metrologie radionuklidů v ČSSR. Normalizace v jaderné tech-

nice č. 1/1982, str. 7 - 1 8 , ÚISJP - ČSKAE 1982.

/3/ Brabec, D„: Přehled platných mezinárodních norem ISO oboru jaderné

energie a jejich využití v ČSSR. Radioizotopy 2_̂  /4/, 497 - 504

/198O/.

/4/ Zahálková, B.: OBIS v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů

/ÚWVR/ v Praze. Jaderné informace č. 1/1981, str. 16-19, ÚISJP

- ČSKAE 1981.

/5/ Normalizace v jaderné technice. Jaderná energie £8_ /I/, 42 /1982/.

/6/ Skála, V.: Mezinárodní konference o akreditaci zkušeben /ILAC/.

Čs. standardizace £ /!/, 270 - 273 /1981/.

/!/ ISO/REMCO 51: Directory of Certified Reference Materials, May 1980.

- 57 -



STAV A PERSPEKTfVY VYUŽITIA INFORMAČNÝCH SLUŽIEB ÚISJP PRE VÝSKUMNÝ

ÚSTAV JADROVÝCH ELEKTRÄRNf

Ján Š t e f á n i k , prom. fyz., Výskumný ústav jadrových elektrární,

Jaslovské Bohunice

Podía záverov XVI. zjazdu KSČ majú jadrové elektrárne počínajúc

7.5RP pokrýva£ svojou výrobou celkový nárast potreby elektriny v ČSSR.

Vybudovanie jadrovo-energetického komplexu patrí medzi kíúčové úlo-

hy nášho národného hospodárstva a od jej úspešného zvládnutia bude v dlho-

dobom meradle v značnej miere závisie£ splnenie hlavných zámerov rozvoja

našej ekonomiky.

Zvládnutie tejto úlohy na žiadúcej úrovni je spojené okrem iného aj

s vyriešením celého radu náročných technických problémov, ktoré si vyža-

dajú na druhej strane dôslednú vědecko-výskumnú prípravu ako základnu pre

výber optimálnych riešení a konkrétnych opatrení.

Preto si rozvoj jadrovo-energetického komplexu v ČSSR nevyhnutne vy-

žaduje vlastnú výskumno-vývojovú a experimentálnu základňu, ktorá bude

v potrebnom predstihu a v plnej šírke zabezpečova£ spomínanú vedecko-

výskumnú prípravu. Touto základňou sa stal Výskumný ústav jadrových

elektrární /VtJJE/, vytvorený 1.1.1977, ktorý je centrálne riadenou štát-

nou hospodárskou organizáciou výskumné-vývoj ovej základne /WZ/s celo-

štátnou posobnos£ou a je podriadený Federálnemu ministerstvu palív a ener-

getiky.

Podía koncepcie zamerania činnosti ústavu, jeho poslania a postave-

nia v sústave W Z v ČSSR a vzhíadom na špecifické potreby užívateíov

výsledkov výskumu a služieb ústavu, skladá sa jeho pracovná náplň z hlav-

nej výskumnej činnosti, ktorá bude predstavova£ počas 7. pä£ročnice cca

60 % jeho kapacity a zvyšok 40 % budú tvori£ odborné a realizačné činnos-

ti.

Cieíom hlavnej výskumnej činnosti ústavu bude zabezpečovanie a uplat-

ňovanie vědecko-výskumných podkladov pre dlhodobú, bezpečnú a spoíahlivú

prevádzku všetkých typov jadrovo-energetických výrobní /JEV/ v podmien-

kach ČSSR, ich komplexná racionalizácia a minimalizácia ich možného nega-

tívneho vplyvu na okolie a vlastných pracovníkov.

Predmetom hlavnej výskumnej činnosti ústavu podía jeho štatútu, zria-

dovacej listiny a ich dodatkov bude:
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a/ aplikovaný a experimentálny výskum

- prevádzkových stavov JEV s cielom technicko-ekonomickej optimalizá-

cie ich prevádzkových režimov a systémov

- jadrovej bezpečnosti, vrátane vybraných problémov rádioaktívnych od-

padov a vyhoretého paliva

- jadrovo-fyzikálnych, materiálových, teplotechnických a chemických

problémov prevádzky zariadení JEV

- použitia počítačov pri riadení technologických procesov JEV

- starostlivosti o základné fondy JEV

b/ výskum a vývoj nových kontrolných a diagnostických metód vybraných

jadrovo-energetických zariadení /JEZ/ ako aj technických prostriedkov

pre ich realizáciu

c/ odborná gescia prípravy personálu JEV vrátane metodík a technického vy-

bavenia školiacich pracovísk

d/ vedecko-technická garancia fyzikálneho a energetického spúš£ania JEV

za rezort FMPE

e/ skúšobná a inžiniersko-poradenská činnos£

f/ výkony výpočtovej techniky, vrátane výskumu a realizácie ASR, projekto-

vania a programovania pre vlastnú činnos£ a pre potreby koncernového

podniku Atómové elektrárne Bohunice, prípadne dalších organizácií

g/ úlohy VTEI v rámci informačnej gescie FMTIR, vrátane propagácie JEV

Tato rozsiahla výskumná činnos£ ústavu si vyžaduje zabezpečovat pre

jej nositeíov, počnúc od riešiteíov výskumných úloh až po riadiacich hos-

podárskych pracovníkov, najnovšie poznatky o riešenej problematike vo sve-

te formou získavania najrôznejších informačných materiálov z domácej aj

zahraničnej produkcie. Tieto úlohy plní vo VÚJE odbor VTEI, ktorý bol po-

verený na základe "Poverovacej listiny" FMPE zo dňa 27.10.1977 výkonom

funkcie odborového strediska vedeckých, technických a ekonomických infor-

mácií /OBIS/ za informačnú gesciu "Prevádzka jadrových elektrární". Táto

gescia bude podlá potreby priebežne spresňovaná.

Spolupráca VÚJE a Ústredného informačného strediska pre jadrový

program /ÚISJP/ bola zakotvená vzájomnou písomnou dohodou medzi vedením

oboch ústavov zo dňa 7.6.1977.

Prostredníctvom ÚISJP VÚJE vstupuje svojou publikačnou produkciou

do systému INIS a taktiež patrí k jedným z popredných využívateíov tohto

systému v ČSSR. Počet odoberaných priebežných rešerší v jednotlivých ro-

koch bol nasledovný:

1976 - 18 priebežných rešerší
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1977 T 20 priebežných rešerší

1978 - 20 "

1979 - 17

1980 - 18 "

1981 - 41 "

1982 - 39 "

Okrem vlastných rešerší boli to aj kópie prevzatých rešerší, ktorých

počet sa v posledných rokoch ustálil na 79. Pracovníci tiež využívajú

možnos€ ladenia profilov priamo na pracovisku tflSJP pri terminále za prí-

tomnosti odbornej obsluhy; všetky retrospektívne rešerše v posledných ro-

koch sa zabezpečujú už takýmto spôsobom. Užívatelia služby INIS plne vy-

užívajú základnú výhodu tejto služby - poskytovanie kópií plných textov

materiálov. Osvedčili sa tiež kópie duplikátov mikrofiši pre nenáročnost

na skladové priestory.

V súlade so závermi priebežnej oponentúry úlohy R-101 rezortného

plánu RVT ČSKAE "Automatizácia informačnej činnosti pre čs. jadrový prog-

ram" a uznesenia XI. zasadania Rady pre vedecko-technické informácie

ČSKAE majú sa urýchlene realizova€ opatrenia zabezpečujúce riešenie úlo-

hy na úseku výstavby vnútroštátnej terminálovej siete. Vedenie VÚJE pre-

javilo záujem o zriadenie terminálovej koncovej stanice na pracovisku

v Jaslovských Bohuniciach s možnos£ou priameho prístupu do báz dat v MAAE.

Terminál vo VÚJE by využívali aj ostatné organizácie z areálu Jaslovských

Bohunic, predovšetkým však pracovníci Elektrární Bohunice. Terminál by

mohli využíva£ aj pracovníci Výskumného ústavu kukurice v Trnave, ktorý

plní funkciu OBIS pre rastlinnú výrobu a jemu podliehajúceho Výskumného

ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch. Pomocou terminálovej stanice by

mohli vyhíadáva£ údaje z bázy dát AGRIS /Agricultura. Information System/,

ktorá je tiež prístupná v MAAE. Výstavba terminálovej stanice vo VÚJE

by zohíadňovala jednak híadisko vysokej koncentrácie užívateíov a jednak

regionálne hladisko pokrytia územia ČSSR. Okrem toho sa rysuje možnos£

jej viacúčelového využitia, napr. prostredníctvom národného strediska

automatizovaného prístupu k využívaniu báz dát uložených v IÍTZ-ÚVTEI a

prípadne pre spojenie s ďalšími zahraničnými bázami dát.

Ďaíšou dôležitou službou íJlSJP, ktorú pracovníci VtfJE vo veíkej

miere využívajú, sú služby knižnice tflSJP, ku ktorým predovšetkým patrí:

- v navädznosti na komplexnú službu INIS output, vybavova£ požiadavky na

dostupnú konvenčnú aj nekonvenčnú literatúru zo systému INIS buá priamo

v čitateínej forme, alebo prostredníctvom mikrografických médií - mikro-

fiši

- knihovnícky styk s MAAE vo Viedni /akvizícia periodík a publikácií

MAAE, výpožičky filmov MAAE/
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Klučovou publikáciou, ktorú odbor VTEI získava z ÚISJP, je 14-denný

referátový časopis INIS-Atomindex. Súbor týchto časopisov predstavuje

kompletný prehíaťl sekundárnych prameňov informácií a referátov. Výhodou

takého súboru je pohotovos£ z híadiska dostupnosti pre široký okruh či-

tateíov priamo v mieste pracoviska. Jedinou podmienkou preto, aby mal ta-

kú to hodnotu, je jeho kompletnost. Z toho vyplýva dôležitost dodávok

tohoto periodika pre VÚJE aj v budúcich rokoch.

Podobná situácia platí aj o faktografickej báze dát "Nuclear Power

Experience", ktorá je tiež dostupná pre všetkých pracovníkov areálu

Jaslovských Bohunic /okrem VÚJE sú to pracovníci podnikov Elektrárne Bo-

hunice, k.ú.o., IVES - závod 01, Meteorologický ústav/. Táto báza dát

na papierovom nosiči, ktorá zhromažďuje a triedi prevádzkové skúsenosti

z velkých jadrových elektrární v USA a tiež aj informácie o dostupných

jadrových elektrárnách v iných krajinách, pokiaí sú prístupné, je velmi

aktuálnym zdrojom informácií pre pracovníkov zaoberajúcich sa prevádzko-

vými problémami jadrových elektrární /JE/.

ÚISJP realizovalo v zmysle smerníc FMTIR 1972 č. 2. zo dňa 13.6.1973

a č. 6 zo dňa 8.8.1972 systém odvetvovej evidencie nekonvenčných materiá-

lov z jadrových odborov vypracovaných v ČSSR. VÚJE na základe uzavretej

dohody o spolupráci s ÚISJP odovzdáva pre účely odvetvovej evidencie úda-

je o vypracovaných výskumných a cestovných správach vrátane jednej kópie

plného textu týchto materiálov. Za obdobie od 1.1.1977 do 31.12.1981 bo-

li do ÚISJP odoslané 348 výskumných správ a 200 cest. správ. V rámci do-

hody sa táto evidencia v budúcnosti rozšíri na daíšie informačné materiály

z fondov VÚJE /preklady, separáty, publikované články/.

Dôležitým pracovným materiálom pre pracovníkov VÚJE sú publikácie vy-

dávané v ÚISJP, o čom svedčí velký záujem o tieto materiály. Celkový odo-

beraný počet týchto materiálov v súčasnosti predstavuje 273 kusov, a záu-

jem o ne stále rastie.

VÚJE bol poverený funkciou vedúceho pracoviska vedecko-technického

rozvoja /VP VTR/ v oblasti prevádzky jadrových elektrární s medziodvet-

vovou pôsobnos£ou /opatrenie ministra palív a energetiky č. 34/78 z

23.11.1978/. Dôležitým základom pre činnos€ VP VTR sú informácie počína-

júc zberom a končiac analýzou a vědecko-technickým spracovaním podkla-

dov pre rozhodovanie. Aby ústav ako VP VTR mohol poskytovat riadiacim

orgánom a spolupracujúcim organizáciám potrebné materiály v zmysle úloh

svojho poverenia, potrebuje okrem informácií dodávaných odbornými útvarmi

ústavu a spolupracujúcimi organizáciami, periodicky dostávat aj koncent-

rované informácia odzrkadlujúce súčasný stav a tendencie výskumu vo sve-

te v jednotlivých odborných oblastiach. Ďalej potrebuje aj informácie

o výsledkoch výskumu aplikovaných v praxi, resp. o výsledkoch, aplikácia
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ktorých môže podstatnejšie ovplyvni€ prevádzku JE, jej efektívnos£, bez-

pečnosť a spoíahlivos£. Pri vypracovávaní týchto podkladov treba vychád-

za£ z publikácií svetových výskumných centier v oblasti prevádzky a bez-

pečnosti íahkovodných JE, v súčasnosti s osobitným zameraním na typ WER,

s využitím jestvujúcich a pripravovaných informačných systémov v oblasti

jadrovej energetiky. Pre vypracovávanie horeuvedených koncentrovaných pod-

kladov k jednotlivým odborným oblastiam bol vo VlIJE vypracovaný "Návrh in-

formačného zabezpečenia VP VTR VtfJE", v ktorom sa uvažuje so spoluprácou

tílSJP - Zbraslav, ako odvetvového informačného strediska /GDIS/ s medziod-

vetvovou pôsobnostou. Predpokladá sa dodáva£ informácie v prvej úrovni ako

faktografické rešerše a v druhej úrovni formou štúdijno-rozborových správ.

Vedúce pracovisko skonkretizuje s ÚISJP presné zadania objednávky pre vy-

pracovanie materiálov druhej úrovne a dohodne postup upresňovania tém

vzhíadom k relevantnosti týchto informácií.

Uvedené skutočnosti od zrkadlu j ú súčasný stav spolupráce VtJjE s ÚISJP

- Zbraslav a poukazujú na dôležitos€ postavenia ODIS - IÍISJP v celoštát-

nom systéme vedecko-technických informácií pre jadrový program.
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SYSTÉMY FAKTOGRAFICKÝCH INFORMACf A JEJICH UPLATNĚNÍ V ODVIS

Ing. Jiří H á j í č e k , Ústrední informační střediskc pro jaderný
program, Praha

1. Úvod

Pro posouzení stavu v oblasti faktografických informačních systémů

/FIS/ pokládám za nezbytné připomenout některé základní rozdíly mezi FIS

a dokumentografickými informačními systémy /DIS/ z hlediska tematického

rozsahu a z hlediska jejich zařazení do systému VTEI:

a/ Rozdíl z hlediska tematického rozsahu je v tom, že FIS jsou z princi-

piálních důvodů vždy tematicky podstatně užší. Dokumentografické infor-

mace potřebné pro jaderný program jsou z větší části obsaženy v jediném

systému, v systému INIS. Naproti tomu je FIS obdobného tematického roz-

sahu jako INIS jak v současné době, tak zřejmě i v budoucnosti nemysli-

telný. Pro pokrytí takového tematického rozsahu by bylo třeba několika

desítek FIS.

b/ Současné počítačové DIS navázaly na mnohaletou tradici klasických doku-

mentačních služeb. Okruh jejich uživatelů je v podstatě stabilizován.

Naproti tomu FIS představují stále ještě poměrně nový druh infor.-.iSní

služby a okruhy jejich uživatelů se teprve postupně vytvářejí. Tento ná-

zor, který jsem odvodil především z vlastních zkušeností s prací s FIS

v ÚISJP, potvrdil ředitel ÚVTEI-UTEIN Ing. Kubík ve svém vystoupení na

semináři "Projektování a zavádění do provozu systémů faktografických in-

formací pro řízení" v březnu 1982.

2. Přehled současného stavu

2.1 Faktografické informační systémy v ÚISJP

Největší rozsah činnosti v oblasti faktografických informací se soust-

řečuje v ÚISJP, které se zaměřilo na využívání dostupných FIS a vývoj FIS

ve spolupráci s dalšími partnery. Se samostatným vývojem vlastních FIS se

v současné době nepočítá. ÚISJP využívá a podílí se na vývoji těchto tří

systémů:

Energetická a ekonomická banka dat

/Energy and Economic Databank - EEDB/

Tuto databanku buduje Mezinárodní agentura pro atomovou energii /MAAE/

ve Vídni . Jejím posláním je poskytovat jednotně a systematicky zpracovaná

data z oblasti jaderné energetiky doplněná o data z klasické energetiky a
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ze světové ekonomiky, potřebná pro dlouhodobé plánování. EEDB je v součas-

né době v experimentálním provozu pro vnitřní potřeby MAAE. Vzhledem k ak-

tivní účasti tflSJP na rozvoji informační činnosti v rámci MAAE byla EEDB

zpřístupněna ČSSR jako jedinému členskému státu MAAE od roku'1980.

V současné době se EEDB skládá z těchto souborů:

ENERGY - data o výrobě a o spotřebě energie

v jednotlivých zemích

ECONOMIC-UN, ECONOMIC-WB - základní ekonomická data pro jednotlivé

země podle Statistického úřadu OSN a

podle Světové banky

POWER REACTOR - data o jaderných elektrárnách

REACTOR PRODUCTION - data o výrobě elektřiny v jaderných

elektrárnách

POP - FILE - data o populaci v jednotlivých zemích

CODE - TABLE - pomocný soubor s názvy a s kódy jednot-

livých zemí

REACTOR - OUTAGES - data o příčině, o rozsahu a o charakte-

ristice odstavení nebo snížení výkonu

jaderných elektráren

NUCLEAR - REFERENCE - základní data o jaderných elektrárnách

EEDB je uložena na počítači IBM 370 s použitím programového systému

ADABAS, který umožňuje nejen vybírat potřebná data, ale i provádět jedno-

duché výpočty.

Výstupy EEDB mají formu tabulek uspořádaných podle předem zadaných

parametrů. Zadání má formu jednoduchých programů v dotazovacím jazyku

NATURAL, který umožňuje řadu operací, především:

- vyhledávání podle deskriptorů

- třídění

- další upřesnění podmínek pro vyhledávání

- jednoduché výpočty /základní aritmetické operace, průměr aj./

- formátování výstupu

Z příkladu uvedeného na obr. 1 je patrné, že dotazovací jazyk

NATURAL je velmi blízký běžné angličtině.

V průběhu experimentálního využívání EEDB od počátku roku 1980 do

konce května 1982 bylo pro uživatele sestaveno 106 tabulek pro ČSKAE,

vydavatelský úsek ClSJP, Slovenskou plánovací komisi, České energetické

závody, ÚJV a další.

Z takřka dvaapůlletých experimentálních zkušeností s EEDB vyplývá:
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a/ dálkový přenos dat mezi MAAE a iJlSJP se osvědčil i pro práci s EEDB

b/ EEDB představuje značný informační přínos jak pro publikační činnost

(JISJP, tak pro zabezpečení informačních potřeb čs. specialistů, při-

čemž se projevuje rostoucí zájem o stále složitější zpracování vstup-

ních tabulek

c/ zájem o výstupy z EEDB roste spolu s rozšiřováním jejího obsahu, zejmé-

na se projevuje značný zájem o data ze souboru REACTOR-OUTAGES

Nuclear Power Experience /NPE/

je informační systém, který shromažďuje, zpracovává a distribuuje

informace o provozních problémech /poruchy a selhání zařízení, příčiny

odstavení, postup při opravě/ lehkovodních jaderných elektráren především

z USA v komprimované formě. Obsahuje i informace o lehkovodních elektrár-

nách z jiných zemí, pokud jsou dostupné. Tyto informace jsou doplněny po-

pisem konstrukce jaderné elektrárny a přehledem o jejím provozu. Systém

* se orientuje na negativní zkušenosti z provozu. Jeho účelem je pomáhat

technikům:

- udržovat stálý kontakt s problémy v jaderné energetice

- přispívat k prevenci a k odstranění poruch

Vstup do systému umožňuje provozovatel, kterým je vydavatelství

Bernard J. Věrna, Encino, Kalifornie, USA. Pro přípravu vstupu se syste-

maticky prohlíží literatura, především časopisy, reporty a korespondence

mezi vlastníkem elektrárny a americkou Nuclear Regulatory Commission

/U.S.NRC/ a vybírají se informace o provozních problémech. Vybrané pasáže

jsou kategorizovány a zkráceny tak, aby nedošlo ke ztrátě informace. Pro-

vozní události jsou popisovány podle těchto základních hledisek:

- místo poruchy

- doba, kdy došlo k poruše

- charakter provozu v okamžiku poruchy

- popis průběhu poruchy

- příčina poruchy

- způsob opravy

- způsob prevence

Součástí popisu každé události je odkaz na pramen informací. Systém pracu-

je bez použití počítače a výstupy jsou dodávány odběratelům na volných

listech. Výstupy systému NPE odebírá v ČSSR pouze ClSJP a uživatelům je

zpřístupňuje jednak formou kopií, jednak formou prezenčního studia v kni-

hovně ÚISJP. Bohužel, v současné době jsou obtíže se zajišťováním výstupů

z USA. Kompletní výstupy jsou k dispozici pouze do prosince 1980. Ukázka

výstupu je na obr. 2.
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Společný faktografický informační systém tflSJP a CNII Atominform

V průběhu návštěvy delegace CNII Atominform a lístavu atomové energie

I,V. Kurčatova /IRE/ v lednu letošního roku byla uzavřena dohoda o společ-

né výstavbě FIS. IAE připravuje několik tematických okruhů, a to:

- jaderné reaktory s roztavenými soleiri

- hlavní cirkulační čerpadla

- atomová a molekulární fyzika

Pro zpracování dat vyvinul IAE programový systém FAKT, který pracuje

na počítačích EC pod operačním systémem OS. Prvním krokem při této spolu-

práci bude příprava společného vstupu v rozsahu 200-400 záznamů, z nichž

[JlSJP zpracuje asi 50 záznamů a předá je na podzim sovětské straně ke zpra-

cování .

2.2. Ostatní faktografické informační systémy

Z oborových informačních středisek se problematikou FIS nejvíce zabý-

vá tíRVJT", Košice, který buduje vlastní systém, banku údajů o radioaktivitě

území /BÚRtJ/, jež bude obsahovat jak naměřená data, tak i data z literatu-

ry.

V malé míře se touto problematikou zabývá lÍJV, Řež, který získává pro"

své pracovníky některá data ze systému Nuclear Data ve spolupráci s Zfl,

Lipsko. t5vWR řeší otázku FIS prozatím pouze teoreticky.

FIS obsahující data použitelná pro československý jaderný program se

budují také v jiných resortech. V této souvislosti bych chtěl upozornit

na banku dat mezinárodně porovnatelných ukazatelů /BD MPU/, která je již

v expertne .tálním provozu a kterou buduje tfVTEI-UTEIN. Obsahuje data vhod-

ná především pro vrcholové řízení.

3. Závěr

Vezmeme-li v úvahu kapacity, které jsou v ODVIS vyčleněny pro oblast

faktografických informací /například v ÚISJP je to 0,5 pracovníka/, pak je

třeba konstatovat, že se dosáhlo nemalých výsledků. Bylo to především záslu-

hou orientace na využití dostupných FIS. Větší kapacita byla vyčleněna pou-

ze v ÚRYJT na výstavbu Bt3Rt3 /dva pracovníci/. Naproti tomu na provozu, vy-

užívání a rozvoji dokumentografických systémů /především INIS, ale i dal-

ších/ se v resortu ČSKAE podílí okolo 20 lidí. Základním problémem výstavby

FIS je tedy problém kapacit, který bude třeba v budoucnosti řešit, protože

požadavky na faktografické informace porostou.

Než dojde k zásadnímu řešení tohoto kapacitního problému, pokládám za

nezbytné se při snaze o zvýšení úrovně v oblasti faktografických informací
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zaměřit:;

a/ na využívání dostupných FIS jako doposud

b/ na zvýšení rilohy IÍJV, Řež,-a ÚWVR, Praha, v oblasti FIS v rámci jejich

pověření funkcí OBIS

c/ na spolupráci se SSSR a s dalšími zeměmi RVHP

Pozn.: Přílohy zpracovány na mikrofiši /pol. 15-17/

- 67 -



INIS OUTPUT - INFORMAČNÍ SLUŽBA ÚISJP

Ing. Jaroslav B l a ž e k , Ústřední informační středisko pro jaderný

program, Praha

INIS output je jednou z činností informačního úseku Ústředního infor-

mačního střediska pro jaderný program /ÚISJP/. Podílí se na rozvíjení

informační činnosti v oblasti VTEI pro pracoviště čs. jaderného programu.

Plní úkoly vyplývající z účasti ČSSR v mezinárodním systému nukleárních

informací /INIS/ na úrovni federálního centra a zabezpečuje využívání vý-

stupních materiálů tohoto informačního systému v ČSSR formou průběžných

nebo retrospektivních rešerší a kopií průběžných rešerší. Prostředkem

pro zpracování rešerší z báze dat, která je systémem vytvářena, je moder-

ní výpočetní technika.

Systém INIS je od roku 1970 provozován Mezinárodní agenturou pro ato-

movou energii ve Vídni /MAAE/. Je založen na decentralizované přípravě

vstupních materiálů a na jejich centralizovaném zpracování do celosvětové^

ho souboru, který je pak k dispozici všem členským státům a mezinárodním

organizacím zúčastněným na systému. Svým tematickým rozsahem se INIS řadí

mezi interdisciplinární informační systémy. Pokrývá řadu vědních oborů

z oblasti mírového využití jaderné energie. Tematický rozsah je rozdělen

do šesti hlavních předmětových kategorií:

A. Fyzikální vědy

/obecná fyzika, fyzika vysokých energií, neutronová a jaderná fyzika/

B. Chemie, materiály a vědy o Zemi

C. Biologické vědy

/všechny účinky a různé aspekty vnějšího záření v biologii, biologické

účinky a kinetika radionuklidů, stopovací metody v biologii, hygiena zá-

ření, bezpečnost a živctní prostředí, využití v lékařské diagnostice a

terapii/

D. Izotopy, aplikace izotopů a záření

E. Inženýrství a technika

/jaderné reaktory a jejich komponenty, přístrojové vybavení, radioak-

tivní odpady/

F. Ostatní aspekty jaderné energie

/ekonomika, jaderné právo, záruky a kontrola, matematické metody a po-

čítačové kódy, různé/

Do systému INIS se zařazují všechny neutajovane dokumenty přinášející

užitečnou informaci, zejména knihy nebo kapitoly z knih, časopisecké
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články, reporty, patenty, konferenční materiály a disertační práce.

K 31. prosince 1981 bylo do systému INIS zařazeno cca 642 000 dokumentů,

přičemž od roku 1973 se roční objemy zpracovávaných dokumentů pohybují

kolem cca 65 000 až 70 000 dokumentů.

ÚISJP jako čs. federální centrum pro INIS má přístup ke všem výstup-

ním formám báze INIS, kterými jsou:

- časopis INIS-Atomindex

čtrnáctideník, který obsahuje bibliografické záznamy dokumentů od ledna

1976 doplněné o abstrakta v angličtině, popř. v dalších jazycích.

U všech dokumentů jsou uvedeny deskriptory představující hlavní a ved-

lejší hesla předmětového rejstříku. U dokumentů, které nejsou opatřeny

abstraktem /stručná sdělení apod./ jsou uvedeny kromě hesel předmětového

rejstříku kompletní soubory deskriptorů. Dále časopis obsahuje rejstřík

konferencí a předmětový rejstřík. Slouží k výběru charakteristických

dokumentů, které jsou podkladem pro sestavení dotazu pro počítač při

zpracování rešerší; je k dispozici návštěvníkům knihovny ÚISJP k pre-

zenčnímu vyhledávání požadovaných informací a je nezbytný pro vlastní

práci informačních pracovníků ÚISJP

- magnetická páska INIS-Atomindex

dodána je jednou měsíčně, obsahuje úplné bibliografické záznamy doku-

mentů, soubory deskriptorů, hesla předmětového rejstříku a abstrakta

v angličtině, popř. v dalším jazyce u dokumentů, které při zpracování

byly abstraktem opatřeny. Využívá se ke zpracování průběžných strojových

rešerší a jejich kopií. Od roku 1973 jsou magnetické pásky uchovávány

pro zpracování retrospektivních rešerší

- báze dat INIS přístupná on-line

obsahuje rovněž úplné bibliografické záznamy dokumentů, soubory deskrip-

torů a abstrakta. Báze se doplňuje dvakrát měsíčně a obsahuje bibliogra-

fické záznamy od ročníku 1976 INIS-Atomindex do současnosti. Slouží

především k interaktivnímu sestavování a ladění rešeršních dotazů pro

průběžné a retrospektivní rešerše, popř. i k vypracování těchto rešerší

a pro speciální dotazy

Kromě přístupu k záznamům dokumentů poskytuje systém INIS i úplné texty

nekonvenční literatury na mikrofiších, které slouží k prezenčnímu studiu

v knihovně ÚISJP a jejichž zvětšeniny nebo duplikáty lze prostřednictvím

knihovny objednat za režijní úhradu.

Služba INIS output se zabývá zpracováním rešeršních dotazů a distribu-

cí tištěných výstupů rešerší. Rešeršní dotaz pro počítač se sestavuje na

základě požadavku uživatele ve formě objednávky s uvedením tématu, na kte-

ré má být rešerše zpracována. Pro sestavení zadání rešerše se zásadně vy-

užívá on-line přístup k bázi dat INIS. Zkušenosti z provozu ukázaly, že
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pro dosažení požadované kvality rešerše nestačí ve většině případů pouze

písemné formulace požadavků, ale že je nutná osobní účast uživatele u ter-

minálu. Úloha informačního pracovníka spočívá především v dokonalé přípra-

vě zadání rešerše v selekčním jazyce na základě znalostí tohoto jazyka,

způsobu vytváření báze dat, znalosti tezauru INIS a pravidel jeho používá-

ní, znalosti pravidel bibliografického popisu dokumentu a jeho zařazení

do předmětových kategorií INIS.. Zároveň však je třeba, aby byl informační

pracovník zkušený v práci s uživatelem, uměl usměrnit a konkretizovat jeho

požadavky, dokázal se orientovat v četných vědních oborech a dokázal využít

odborných znalostí uživatele k formulaci dotazu pro počítač.

Při on-line sestavování nebo ladění rešeršních dotazů může uživatel

sledovat na obrazovce vybrané části záznamů, a posuzovat tak jejich rele-

vanci. Na základě jeho připomínek je pak dotaz upravován tak, aby rešerše

odpovídala jeho požadavku jak na kvalitu, tak i na kvantitu vybraných zá-

znamů. Vybrané záznamy je možné nechat vytisknout buč v MAAE, nebo v malém

množství tiskárnou v tflSJP spřaženou s terminálem. Výsledky takové retro-

spektivní rešerše tištěné v MAAE dostane uživatel poštou nejdéle do 14 dnů

od jejího zadání.

Průběžné rešerše jsou zpracovávány dávkovým způsobem na počítači

v Ústřední technické základně UVTEI /0TZ/. Zadání rešerše sestavené a odla-

děné v režimu on-line je převedeno na děrné štítky a rešerše se pak zpra-

covává pravidelně jednou měsíčně z magnetické pásky INIS. Uživatel má mož-

nost kdykoli požadovat změnu zadání rešerše /která je pak opět provedena

s využitím on-line spojení s MAAE/ nebo její zrušení.

Pro širší využití báze dat INIS se průběžné rešerše zpracovávají na

základě požadavků dalších zájemců v několika kopiích. Odběratelé kopií

však nemají možnost žádným způsobem zasahovat do již sestaveného zadání.

Pro tyto zájemce je v ÚISJP vydáván "Seznam průběžných strojových rešerší

zpracovávaných v ÚISJP", kde je uvedeno číslo a název všech zpracovávaných

rešerší k určitému dni a kde si uživatelé mohou vybrat jednu nebo více re-

šerší, které odpovídají jejich zájmům.

Pro vyhledávání relevantních dokumentů se v tflSJP používají dva vy-

hledávací systémy. Při práci v režimu on-line s počítačem IBM v MAAE je

to systém STAIRS vyvinutý firmou IBM a modifikovaný pro INIS, při dávkovém

zpracování dotazů na počítači EC 1040 nebo SIEMENS 7755 v ÚTZ je to systém

USS vyvinutý pracovníky IJTZ a ř̂ijatý jako norma RVHP. Principem všech vy-

hledávacích systémů je porox ání údajů zadaných v logické formulaci do-

tazu s údaji v záznamu dokumc^uu. Pro zpracování rešerší ze systému INIS

jsou běžně používány parametry pro vyhledávání oběma systémy a používány ty-

to údaje: typ dokumentu, tematická kategorie, slova z anglického názvu

dokumentu, jméno autora nebo instituce, jazyk dokumentů /mohou být např.
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zpracovány do INIS dokumenty v japonštině/, deskriptory, hesla a podhesla

věcného rejstříku a slova z abstraktu.

Závěrem ještě několik stručných informativních údajů. Průběžné rešer-

še jsou předmětem plnění hospodářské smlouvy mezi iJlSJP a organizací uživa-

tele uzavřené většinou na jeden rok. Součástí smlouvy je jednotná kalkula-

ce ceny jedné rešerše, která v roce 1982 činí 4392,- Kčs za rok. Je uveden

i způsob úhrady, většinou se užívá forma předplatného.

Retrospektivní rešerše se zpracovávají na základě individuálních ob-

jednávek. Cena je kalkulována podle skutečných nákladů, jejichž součástí

je především poplatek za dobu spojení a přístup k bázi dat v MAAE a za vý-

stupní tisk. Průměrná cena retrospektivní rešerše se pohybuje v rozmezí

1500„- až 2000,- Kčs. Stejně tak se kalkulují i speciální dotazy většinou

statistického charakteru, které nemají charakter rešerše. Fakturují se po

dodání výstupních materiálů.

Kopie průběžných rešerší jsou poskytovány na základě objednávky. Cena

činí Kčs 600,- za jednu kopii za rok. Fakturují se čtvrtletně.

Podrobnější informace si lze vyžádat přímo v ÚISJP.

S dalším rozvojem služby INIS output je úzce spojeno budování vnitro-

státní terminálové sítě. V současné době je řešena v rámci resortního vý-

zkumného úkolu ve spolupráci s t?TZ a s dalšími organizacemi otázka budová-

ní koncových stanic na vybraných pracovištích čs. jaderného programu.
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MIKROFIŠOVÄ KNIHOVNA A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Michal N á d v o r n í k , prom.fil., Ústřední informační středisko

pro jaderný program, Praha

Mikrofišová knihovna ODIS-ÚISJP plní svou funkci v oblasti získá-

vání, zpracování, uchovávání a rozšiřování informačních pramenů. Poslá-

ním mikrofišové knihovny ÚISJP je všestranně pomáhat při rozvoji jader-

né vědy a techniky, při zvyšování teoretických znalostí pracovníků

československého jaderného programu a podle svých možností usilovat

prostřednictvím služeb o zvyšování technické úrovně a efektivnosti prá-

ce v odvětví.

Knihovna svou činností navazuje na komplexní službu INIS output,

přičemž komplexnost této informační služby spočívá v tom, že uživatelé

nejsou prostřednictvím průběžných a retrospektivních strojových rešerší

z báze INIS na informace pouze upozorňováni, ale ÚISJP je schopno v

reálném čase uspokojit veškeré požadavky na konvenční a nekonvenční

informační prameny ze systému INIS v přímo čitelné formě nebo prostřed-

nictvím mikrografických nosičů informací - mikrofiši.

Knihovna plní i mnoho dalších úkolů:

- zabezpečuje literaturu vydanou v ČSSR jako zdroj pro zpracování čs.

vstupu do systému INIS

- zabezpečuje odbornou literaturu pro informační potřeby pracovníků

ODIS-ÚISJP

- knihovnicky zpracovává a uchovává periodické i neperiodické publikace

vydané v ÚISJP a podílí se na jejich rozšiřování formou využití návaz-

ných reprografických služeb ODIS-ÚISJP

- zabezpečuje akviziční styk s MAAE ve Vídni /nákup periodik a publikací

MAAE, akvizice mikrofišového fondu INIS, výpůjčky odborných filmů MAAE/

- spolupracuje se základní knihovou ČSKAE /tfjv Řež/ a s ostatními infor-

mačními institucemi v působnosti ČSKAE /OBIS-ÚJV, OBIS-ÚRVJT, OBIS-

ÚWVR/

- z titulu funkce ÚISJP jako federálního střediska ČSSR pro INIS zabezpe-

čuje pro zahraniční zájemce literaturu čs. provenience /především

konvenční/ zařazenou do INIS
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Knihovní fond zahrnuje širokou tematickou oblast:

mírové využití jaderné energie v oblasti výzkumu, vývoje a výstavby,

výroby materiálů, zařízení, strojů a přístrojů pro potřeby národního

hospodářství včetně ochrany životního prostředí, ekonomické a právní

otázky s předchozím související, informatika a knihovnictví a všeobecné

informační okruhy.

Složení fondu; /stav k 31. prosinci 1981/

- mikrofišový soubor /153 207 knihovních jednotek/ s plnými texty tzv.

nekonvenčních dokumentů zařazených do systému INIS /především reporty,

patenty a konferenční materiály, které nejsou komerčně dostupné/

- konvenční dokumenty /59O2 knihovních jednotek/ tj. na trhu dostupné

materiály, především publikace MAAE, dále monografie, encyklopedie,

slovníky

- periodika /267 titulů/ pro potřeby ÍÍISJP. Periodika slouží jako zdroj

pro zabezpečování čs. vstupu do systému INIS a pro potřeby vydavatelské

činnosti ODIS-tílSJP

Mikrofišový fond knihovny IJISJP je složen výhradně z nekonvenčních -

speciálních druhů informačních pramenů. Ostatní primární informační pra-

meny jsou mikrofišovou knihovnou iJlSJP zabezpečovány na základě požadav-

ků uživatelů komplexní služby INIS output těmito formami:

a/ výpůjčkami z fondů Státní technické knihovny, Praha, základní knihovny

ČSAV, Ústavu vědeckých lékařských informací a z dalších pražských

odborných knihoven a z knihoven vysokých škol

b/ formou meziknihovní výpůjční služby /MVS/ z knihoven na území ČSSR,

z- knihoven v působnosti ČSKAE

c/ formou mezinárodní meziknihovní výpůjční služby /MMVS/ z knihoven

v zahraničí /prostřednictvím oddělení MMVS v tfVTEI - STK Praha/

Výpůjční služby

V souvislosti s výhradním zaměřením knihovny tílSJP na mikrofišové

fondy vykonává knihovna při zpřístupňování informačních pramenů uživa-

telské veřejnosti tyto služby:

- na základě platných písemných objednávek zabezpečuje s využitím návaz-

ných reprografických prací pořizování duplikátů zvětšenin formátu A4

z mikrofiši ze systému INIS, popřípadě z dalších, které vlastní ve

svých fondech

- zapůjčuje formou MVS duplikáty mikrofiši INIS

- na základě závazných písemných objednávek zabezpečuje pořizování

zinkoxidových a xerografických kopií z časopisů, které má ve svých
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fondech nebo které pro tyto potřeby získává

- zabezpečuje výpůjčky odborných filmů z MAAE

- umožňuje prezenční studium všech svých knihovních fondů

- plní funkci ZIS pro ČSKAE

Fondy knihovny jsou zpřístupňovány uživatelům diferencovaně.

Uživatelem se může stát každý pracovník čs. jaderného programu, který

se seznámí s výpůjčním řádem mikrofišové knihovny ÚISJP a svým podpisem

na výpůjčních formulářích potvrdí, že si je vědom práv a povinností

v nich stanovených.

Interuí uživatelé - pracovníci vlastní organizace - mohou služeb

knihovny tJISJP využívat bez jakýchkoli omezení. Ostatním - externím uži-

vatelům - se mimo knihovnu zapůjčují pouze duplikáty mikrofiši a filmy

vypůjčené z MAAE, a to na dobu 14 dní, resp. jednoho měsíce.

Knihy a časopisy se půjčují pouze prezenčně ve studovně. Rutinní

knihovnické výpůjční služby, a to i publikací MAAE, provádí základní

knihovna ČSKAE v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži.

Veškeré knihovnické výpůjční služby se poskytují zdarma. Ceny repro-

grafických služeb jsou stanoveny podle platného ceníku Čs. cenového úřadu.

Studovna k prezenčnímu studiu je vybavena čtecími přístroji mikrofi-

ši P e n t a k t a , příručním fondem periodik ČSSR/ socialistických a

kapitalistických států /běžný ročník/, příručním fondem encyklopedií,

naučných i jazykových slovníků, kompletním souborem referátového periodi-

ka INIS-Atomindex od roku 1972.

Knihovna se v posledních létech musela vyrovnávat nejen s obtížemi

technického charakteru v oblasti návazných reprografických služeb, ale

i s finančními problémy na úseku nákupu zahraniční devizové literatury.

Přesto i nadále je zájmem mikrofišové knihovny tflSJP vyřizovat požadavky

uživatelů komplexní služby INIS output k jejich spokojenosti.
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SYSTÉM ODVETVOVÉ EVIDENCE NEKONVENČNÍCH MATERIÁLU Z JADERNÍCH OBORO

Květoslava D v o ř á k o v á , tfstřední informační středisko pro

jaderný program, Praha

Systém odvětvové evidence nekonvenčních materiálů /OE/ vypracovaných

v ČSSR v oblasti jaderné vědy a techniky je zabezpečován ve smyslu příka-

zu č . 50 předsedy ČSKAE "O zabezpečování evidence nekonvenčních materiálů

z jaderných obe i v působnosti ČSKAE" ze dne 3. ledna 1977.

V rámci uzavíraných hospodářských smluv na řešení vědeckých a výz-

kumných tíkolů rozvoje jaderné vědy a techniky, zejména státního úkolu

P-09, jsou ÚISJP zasílány z řešitelských pracovišt výzkumné a studijní

zprávy. Na základě uvedené směrnice a dvoustranné spolupráce v oblasti

VTEI jsou ÚISJP dále poskytovány cestovní zprávy, rešerše, překlady,

informace a údaje o vědeckotechnických akcích s jadernou tematikou, při-

pravovaných v ČSSR.

Tyto materiály jsou chronologicky evidovány v samostatných přírůst-

kových sezr.amech tak, jak postupně docházejí do ÚISJP. Jejich signatura

splývá s přírůstkovým číslem, pod kterým je materiál zařazen do fondu

odvětvové evidence.

Během rutinního provozu OE, který byl zahájen v roce 1975, se znač-

ně měnila struktura fondu, a tím i pracnost zpracování materiálů. Byl

zaznamenán celkový růst počtu materiálů zpracovaných do přírůstkových

seznamů, z 515 materiálů v roce 1975 na 844 v roce 1981. Největší polož-

ku představují výzkumné zprávy, a to 628 položek v roce 1981 proti 161

v roce 1975.

Přírůstkové seznamy vedle svého knihovnického účelu slouží rovněž

k vyhledávání materiálů, u nichž uživatel ve svém požadavku uvede pouze

název materiálu bez autora nebo uvede rok vydání s nepřesným názvem doku-

mentu. Stává se také, že některé starší materiály nejsou zařazeny do výs-

tupů OE; v takových případech je nutné použít k vyhledání přírůstkový

seznam.

V současné době je ve fondu odvětvové evidence tflSJP zpracováno a

uloženo asi 4 600 dokumentů, z toho asi 2630 výzkumných zpráv a studií,

450 rešerší, 350 cestovních zpráv a 1170 překladů. Při ukládání materiá-

lů do archívního fondu OE se potýkáme s problémem nedostatku místa a

doplňování knihovnických regálů.

Konečným výstupem systému odvětvové evidence je bibliografický mě-

síčník "Zpravodaj odvětvové evidence nekonvenčních materiálů z jaderných
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oborů" /ZOE/. Podle druhu zpracovávaných dokumentů je uspořádán do pěti

částí: výzkumné a studijní zprávy /včetně oponentních posudků a zápisů

z oponentních jednání/, cestovní zprávy, rešerše, překlady, disertace a

informace o vědeckotechnických akcích. Závěrečnou část tvoří věcný rej-

střík kategorií INIS pro tematické vyhledávání uveřejněných dokumentů.

Pro ZOE se zpracovávají zkrácené bibliografické záznamy dokumentů,

které obsahují pořadové číslo v ZOE, signaturu uloženého materiálu a znak

klasifikačního systému INIS /I - 2 kategorie INIS/. Následuje autor, ná-

zev dokumentu, řešitelská /zpracovatelská/ organizace, místo a rok vydání.

Vedle počtu stran se uvádějí i přílohy. Pro výzkumné, studijní a cestovní

zprávy a ještě pro rešerše je zpracovávána stručná anotace. U výzkumných

zpráv se navíc uvádí číslo státního, resortního nebo podnikového úkolu.

Na závěr každého záznamu je uvedeno uložení archívního výtisku, které

upřesňuje, na koho se má uživatel obrátit, pokud chce daný materiál za-

půjčit nebo získat.

Bibliografické záznamy se přepisují na vrubové štítky formátu A5

s dvouřadovým děrováním. Vlastní volba těchto štítků vycházela z možnosti

kódovat vybrané údaje bibliografického záznamu pomocí hlubokých a mělkých

vrubů. Tímto způsobem jsou kódována první tři písmena příjmení a první

písmeno jména autora výzkumné a studijní zprávy, rešerše a překladu, po-

užité kategorie INIS, zpracovatelská organizace a místo uložení materiálu.

U cestovních zpráv se místo autora kóduje místo a datum konání služební

cesty. V každém záznamu je kódováno číslo ZOE, ve kterém byl materiál uve-

řejněn.

Pomocí mechanického selektoru lze vytřídit uložené materiály podle

uvedených hledisek. Provozně se využívá pro sestavování měsíčního věcného

rejstříku kategorií INIS ZOE a pro kontrolu záznamů cestovních zpráv na

duplicitu /porovnává se podle data a místa konání služební cesty/.

Vrubové štítky v rozsahu 80 ks jsou určeny jako předloha pro zpra-

cování jednoho čísla ZOE ve vydavatelském úseku ÚISJP. Po jejich přepisu

na předlohy pro tisk jsou vráceny do provozu OE a vřazeny do kartoték

podle druhu dokumentů a podle uveřejnění v jednotlivých číslech ZOE. Vy-

tvářejí svým způsobem autorský katalog odvětvové evidence.

Pokud je použito těchto štítků k retrospektivnímu vyhledávání, jsou

po použití vráceny do kartoték a uspořádány v uvedené sestavě.

Vedle jmenných kartoték odvětvové evidence existují ještě pomocné

tzv. evidenční kartotéky výzkumných zpráv a překladů. Obsahují výzkumné

zprávy řazené podle zpracovatelských institucí a dále podle čísel výz-

kumných zpráv. Překlady jsou řazeny rovněž podle zpracovatelských insti-
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tucí a signaturních čísel zpracovaných překladů a navíc ještě podle

evidenčních čísel překladů přidělených ÚVTEI.

Uvedené kartotéky slouží především k ověřování došlých materiálů

na duplicitu, ale často též ke zpětnému vyhledávání podle uvedených mož-

ností /instituce, číslo materiálu/.

Ke zpětnému vyhledávání materiálů je však přednostně určeno posled-

ní - 12. rejstříkové číslo ZOE každého ročníku, které obsahuje jmenný

rejstřík, index kategorií INIS a rejstřík cestovních zpráv. Poslední

rejstřík obsahuje cestovní zprávy tříděné podle místa konání služební

cesty. Doplňkem rejstříkového čísla je i každoročně uveřejňovaný přehled

kategorií INIS.

V poslední době se zpracovává pro odvětvovou evidenci ročně cca

1100 dokumentů, z toho je 800 uveřejňováno v ZOE. Součástí provozu od-

větvové evidence je i poskytování služeb uživatelům OE.

Odběratelem ZOE se může stát každý pracovník čs. jaderného programu

po předchozím zaslání písemné objednávky prostřednictvím organizace a po

jejím schválení ČSKAE. Počet odběratelů stále roste. Náklad ZOE byl

v průběhu rutinního provozu postupně zvyšován ze 100 výtisků v roce 1975

až na 630 výtisků v roce 1982.

Prostřednictvím zpravodaje se uživatelé obracejí na služby odvětvo-

vé evidence. Všechny požadavky jsou chronologicky evidovány. V případě

překročení doby výpůjčky /jeden měsíc/ materiálů jsou výpůjčky urgovány

a při ztrátě materiálu se požaduje náhradní kopie.

Uživatelé si mohou v rámci odvětvové evidence objednávat všechny ma-

teriály uveřejněné v ZOE. Ty jsou poskytovány ve formě výpůjček nebo ko-

pií za režijní úhradu. Ceny jsou stanoveny podle platného ceníku repro-

grafických služeb pro materiál ve formě kopie 1:1 ve výši 2,05 Kčs za

jednu stránku, pro mikrofiše minimálně ve výši 27,- Kčs za převedení jed-

né předlohy na mikrofiš.

Je třeba zdůraznit, že většinu materiálů lze získat nebo zapůjčit

pouze s písemným souhlasem řešitelské organizace. Organizace, která je

oprávněna toto povolení vydat nebo zaslat /nebo také zamítnout/, je v ZOE

uvedena pod archívním výtiskem na prvém místě.

Ve výpůjční činnosti odvětvové evidence vznikají situace, kdy žada-

tel zašle objednávku, ale potřebné písemné povolení ani po našem upozor-

nění již nepřijde. Stávají se ale i opačné případy, kdy dostaneme písem-

né povolení řešitelské organizace bez náležité objednávky instituce, pro

niž bylo povolení vystaveno. Někdy se stane, že uživatel požaduje mate-
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riál, který tflSJP nedostalo, a nebyl tedy zpracován do 0E ani uveřejněn

v ZOE. V roce 1981 z celkového počtu 3 26 požadavků nemohlo být splněno

69 požadavků /21 %/ právě proto, že ÚISJP nedostalo od uživatelů písem-

né povolení řešitelské.organizace. Naproti tomu pouhých šest požadova-

ných materiálů nebylo ve fondu OE.

Je nutné také upozornit uživatele, že materiály, u nichž je ve zpra-

vodaji uveden pouze druh dokumentu /jsou to většinou rešerše a cestovní

zprávy bez signatury/, nejsou uloženy v plném textu ve fondu odvětvové

evidence, ale u instituce, jejíž zkratka je uvedena pod archívním výtis-

kem.

Veškerý provoz OE je zabezpečován jedním pracovníkem se středním

odborným vzděláním. Chybějící vysokoškolská síla je nahrazena externí

spoluprací při zpracování anotací, klasifikaci materiálů kategoriemi

INIS a v poslední době i při zabezpečení odborné redakce ZOE. Vlastní

tisk ZOE a jeho expedici obstarává vydavatelský lísek (JlSJP.

Během provozu systému odvětvové evidence byla realizována i spolu-

práce s ústředními evidencemi výzkumných zpráv a obhájených disertací,

překladů a cestovních zpráv ÚVTEI - STK. Byla zabezpečena účast na pra-

covních poradách odvětvových evidencí, které se konají každým rokem.

Na základě nového způsobu zpracování ústředních evidencí na počíta-

či byly zavedeny v odvětvovém informačním středisku nové informační záz-

namy o výzkumných zprávách, disertacích, překladech a vykonaných zahra-

ničních cestách. Formuláře zasílá pracovištím čs. jaderného programu na

objednávku zdarma ÚVTEI - Státní technická knihovna, oddělení speciali-

zovaných fondů, 113 07, Praha 1 - Klementinum.

Nové formuláře se liší především vnější úpravou rubrik, zařazením

některých nových údajů a v některých případech zrušením dříve požadova-

ných informací. Ke každému z výše jmenovaných dokumentů se vyplňuje

informační záznam s jednou čitelnou kopií, pouze u hlášení o vykonané

zahraniční cestě je nutné, aby na jednu zahraniční cestu byl vyplněn

jen jeden formulář, tzn. pouze jedno hlášení, i účastnilo-li se cesty

několik pracovníků různých resortů. Formuláře se musí vyplnit a zaslat

do 30 dnů od uskutečnění zahraniční cesty.

Na poslední koordinační a metodické poradě líVTEI - STK byli účast-

níci porady vyzváni, aby se snažili prosadit v rámci vyhlášky 8/78

o jednání v oponentním řízení, aby byl správně vyplněný formulář poža-

dován jako povinná příloha k výzkumným zprávám při oponentním jednání a

v jeho závěrech bylo zakotveno i předání formulářů příslušné odvětvové

evidenci. Dále byli představitelé resortů vyzváni k řešení problému

zpřístupňování výzkumných zpráv svého oboru pracovištím jiných resortů,
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Na závěr lze dodat, že se během působení systému odvětvové evidence

vytvořil a poměrně stabilizoval základní okruh pracovišfc čs. jaderného

programu zapojených do systému odvětvové evidence v dodavatelské i uživa-

telské oblasti. V rámci celostátního systému ústředních evidencí tJVTEI -

STK získala odvětvová evidence své platné postavení stejně jako v odvět-

vovém informačním systému pro čs. jaderný program.
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PUBLIKAČNÍ A VYDAVATELSKÁ* ČINNOST ÚISJP

Ing. Oldřich S u c h á n e k , Ústřední informační středisko pro

jaderný program, Praha

Důležitou součástí činnosti Ústředního informačního střediska pro

jaderný program je publikační a vydavatelská činnost. Rozvoj čs. jader-

ného programu se totiž nedá realizovat bez potřebných informací v tiš-

těné formě, a to jak pro vědecké a technické pracovníky jaderného progra-

mu, tak pro řídící, státní a stranické orgány. Zabezpečování těchto infor-

mací, tj. příprava a výroba publikací, je náplní vydavatelského úseku

ÚISJP.

Hlavním cílem publikační a vydavatelské činnosti je zabezpečit infor-

movanost pracovníků čs. jaderného programu a ústředních orgánů o rozvoji

jaderných oborů ve světě se speciálním zaměřením na rozvoj jaderné energe-

tiky. Publikační a vydavatelská činnost pomáhá pracovníkům udržovat kon-

takt s rozvojem jaderné techniky ve světě, seznamuje veřejnost s významem

jaderné energetiky a propaguje ji u vědeckých a technických pracovníků

ostatních oborů. Rovněž popularizuje základní otázky a problémy spojené

s rozvojem jaderné energetiky v ČSSR.

Aby ÚISJP bylo schopno co nejléps plnit uložené úkoly a cíle, vytvo-

řilo během doby několik typů periodických i neperiodických publikací od-

lišného zaměření a charakteru. Z periodických publikací se v současná do-

bě vydávají: výběr informací z jaderné techniky, překlady, pracovní mate-

riály a zpravodaj odvětvové evidence z jaderných oborů. V rámci neperio-

dických publikací se pro ČSKAE vydávají tři účelové řady: Bezpečnost ja-

derných zařízení, Normalizace a Atomistika.

Publikační a vydavatelská činnost ÚISJP má několikaletou tradici.

Cílem tohoto referátu je seznámit účastníky semináře s jejím současným

stavem a se záměry dalšího rozvoje.

Základním časopisem periodických publikací ČSKAE vydávaných v ÚISJP

je "Výběr informací z jaderné techniky". Vydává se již jedenáctý rok,

vychází měsíčně /li čísel ročně/, v současné době již v nákladu 1450

výtisků. Časopis podává přehled o současném stavu rozvoje vědy a techni-

ky v jaderných oborech ve světě. Informuje také o jaderných programech

rozvoje jaderné energetiky v jednotlivých zemích. Je určen nejširšímu

okruhu řídících, výzkumných a vědeckotechnických pracovníků.

Doplněním předcházejícího časopisu je řada "Překlady". Vydává se

již 14 let, vychází také měsíčně /10 čísel ročně/, v současné době v ná-
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kladu 1100 výtisků. V plném znění poskytuje překlady závažných přehledo-

vých zahraničních materiálů z jaderných oborů. Je stejně jako Výběr infor-

mací určena nejširšímu okruhu řídících, výzkumných a vědeckotechnických

pracovníků.

Další řada "Pracovní materiály" je na rozdíl od předcházejících

podstatně více specializována. Je určena vybranému okruhu odborných pra-

covníků čs. jaderného programu a zahrnuje překlady nebo kompilace roz-

sáhlých zahraničních materiálů zaměřené především na nejnovější poznatky

z jaderného výzkumu a z jaderné energetiky. Řada vychází také měsíčně

/10 čísel ročně/, v současné době v nákladu 870 výtisků. V poslední době

jsou v ní často uveřejňovány pôvodní přehledové studie čs. odborníků za-

měřené na aktuální odborné problémy rozvoje čs. jaderné energetiky.

Další časopis "Zpravodaj odvětvové evidence z jaderných oborů"

má charakter referátového periodika. Podává přehled o dostupných druzích

nekonvenční literatury- o výzkumných zprávách, studiích, rešerších,

překladech, cestovních zprávách a vědeckotechnických akcích z oblasti čs.

jaderného programu. Časopis vychází také měsíčně /li čísel ročně/ v ná-

kladu 630 výtisků. Je ur.čen odborným pracovníkům čs. jaderného programu.

Jak již bylo řečeno, z neperiodických publikací vydává tílSJP pro

ČSKAE tři účelové řady.

První dvě řady "Bezpečnost jaderných zařízení" a "Normalizace"

vznikly z potřeby informačně zabezpečit nově vznikající odborné oblasti

mezi relativně vysoký počet pracovníků. Obě řady se vydávají nepravidel-

ně /pět až deset čísel ročně/ v nákladu 700 až 1000 výtisků. Jsou v nich

uveřejňovány překlady zahraničních norem a předpisů z oblasti jaderné

bezpečnosti, resp. normalizace a také původní československé materiály

z těchto oborů.

V návaznosti na závěry XV. sjezdu KSČ bylo v roce 1976 zahájeno

vydávání další řady "Atomistika" určené- vedoucím pracovníkům. Publikace

je vydávána jednou až dvakrát ročně v nákladu 400 výtisků. Je určena

řídící sféře s cílem informovat komplexně a ve zhuštěné formě o světo-

vých trendech v jaderných oblastech.

Výroba všech uvedených publikací je hrazena z prostředků ČSKAE a zá-

jemcům se rozesílají zdarma na základě adresáře schváleného ČSKAE. Pod-

mínkou pro zařazení do adresáře je písemná objednávka zaměstnavatele.

Důležitým mezníkem v dalším rozvoji publikační a vydavatelské čin-

nosti byla anketa, kterou ÚISJP uskutečnilo koncem roku 1981. Jejím

cílem bylo zjistit názory odběratelů na obsahovou, jazykovou a grafickou
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úroveň publikací. Byl vypracován a všem odběratelům rozeslán formulář,

ve kterém byli čtenáři navíc požádáni o připomínky ke kvalitě publikací.

Neméně důležitým cílem byla i důsledná prověrka současného adresáře. Poč-

ty odběratelů jednotlivých periodik se totiž pravidelně ročně zvyšovaly

o 5 - 10 % a dosáhly již značných hodnot. Proto podmínkou dalšího zasílá-

ní publikací bylo vyplnění zaslaného formuláře. Výsledky ankety byly

podrobně zhodnoceny a získané poznatky postupně ÚISJP realizuje. Tak např.

od prvého čísla letošního roku ie ve Výběru informací na prvním listě

vydáván přehled článků a krátkých zpráv umožňující čtenáři vytvořit si

vlastní kartotéku. V průběhu roku 1982 byl zpracován tematický rejstřík

všech článků uveřejněných v periodických publikacích ÚISJP, který bude

uveřejněn jako příloha Výběru informací. Nejprve to bude rejstřík článků

vydaných v roce 1981 a postupně i kumulovaný rejstřík za uplynulá dvě

pětiletí. Další doporučená opatření budou postupně realizována v rámci

kapacitních možností (JISJP. Především půjde o další průběžné zkvalitňo-

vání obsahové náplně, tj. o zvýšení aktuálnosti, o zvýšení počtu původ-

ních prací čs. odborníků, o zvýšení množství informací a o čs. jaderném

programu a informací ze SSSR a ostatních socialistických zemí.

Anketa plně potvrdila, že základní zaměření publikací tJlSJP odpoví-

dá potřebám pracovníků čs. jaderného programu. Tak např. Výběr informací

z jaderné techniky plně vyhovuje 75,7 % odběratelů, částečně vyhovuje

17,7 %, nevyhovuje 0,3 % /jedna odpověa/ a úpravy doporučilo 6,3 % čte-

nářů. Toto tvrzení dokládá i skutečnost, že se nesnížil počet odběratelů,

naopak u většiny publikací byl náklad zvýšen. ÚISJP totiž předpokládalo,

že v adresáři, který vznikal v průběhu deseti let a u něhož nebyla dosud

provedena důkladná prověrka, bude značný počet již neplatných adres a že

dojde k podstatnému snížení počtu výtisků.

Vedle uvedených periodických a neperiodických publikací a řad jsou

pro potřeby ČSKAE, jí podřízených organizací a pro potřeby ostatních

organizací čs. jaderného programu vydávány další neperiodické publikace.

Jsou to především sborníky z konferencí a sympozií RVHP, sborníky z národ-

ních konferencí a sympozií, překlady zahraničních monografií, původní

práce, příležitostné a reprezentační publikace. Kromě periodických publi-

kací se takto vydává ročně 50 až 80 titulů o celkovém rozsahu 12000 -

14000 rukopisných stran.

Průřezový charakter čs. jaderného programu, jeho členitá struktura

a zapojení do integračního rámce RVHP kladou značné požadavky na poznání

jeho informačních potřeb i na jejich uspokojení. Do čs. jaderného progra-

mu jsou zapojeny instituce výzkumného, vývojového, výrobního i provozní-

ho charakteru včetně organizací centrálních a ústředních. Tato složitá
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struktura vyžaduje diferenciaci příslušných informačních činností včetně

publikační a vydavatelské činnosti. Rovněž neustále stoupající význam

čs. jaderného programu pro rozvoj celého národního hospodářství, zdůraz-

něný v poslední době řadou stranických a vládních usnesení, klade mimo-

řádné požadavky na jeho kvalitní informační zabezpečení. Proto tflSJP vě-

nuje průběžně velkou pozornost právě publikační a vydavatelské činnosti,

která je, jak bylo řečeno v úvodu, důležitou součástí celého informační-

ho zabezpečení čs. jaderného programu.
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SLUŽBY A ČINNOST ZÁKLADNÍ KNIHOVNY ČSKAE

PhDr. Alena S o b o t k o v á , Ústav jaderného výzkumu, Řež

Základní knihovna Československé komise pro atomovou energii /ČSKAE/

byla zřízena usnesením vedení ČSKAE ze 30. srpna 1974 z knihovny Ústavu

jaderného výzkumu /ÚJV/ a svou činnost zahájila 1. ledna 1975. Sdružuje

volně knihovny v pôsobnosti ČSKAE: knihovnu ÚJV, knihovnu Ústředního

informačního střediska pro jaderný program /ÚISJP/ na Zbraslavi, knihov-

nu ČSKAE, knihovnu Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů

/ÚVWR/ v Praze a konečně knihovnu Ústavu rádioekológie a využitia jad-

rovej techniky /ÚRVJT/ v Košicích. Jejím sídlem je ÚJV v Řeži.

Zároveň "je knihovnou pro Ústav jaderné fyziky ČSAV /ÚJF/ a odděle-

ní nízkých teplot Fyzikálního ústavu ČSAV /ONT/. Oba tyto ústavy využí-

vají fondy Základní knihovny, podílejí se na jejím rozpočtu a knihovna

jim poskytuje veškeré knihovnické a bibliografické služby.

Na pomoc Základní knihovně ČSKAE /ZK/ byly ustaveny knihovní rady.

První působí jako koordinační orgán reprezentující zájmy zúčastněných

organizací. Jejími členy jsou vedoucí informačních středisek či knihoven

v působnosti ČSKAE. Tato knihovní rada se schází nejméně dvakrát ročně

v Řeži. Každoročně v červenci řeší problémy spojené s koordinací nákupu

časopisů v působnosti ČSKAE, aby nedošlo k zbytečným duplicitním objednáv-

kám a dané devizové prostředky byly v těchto knihovnách účelně a maximál-

ně využity. V prosincovém zasedání se zabývá hlavně přípravou společně

vydávaného Seznamu periodik knihoven v působnosti ČSKAE pro daný rok.

Seznam redakčně připravuje vedoucí ZK a zpracovává jej odbor výpo-

četní techniky ÚJV. Tisk zajištuje ÚISJP Zbraslav. Seznam je uspořádán

abecedně a člení se do tří sekcí: první obsahuje průběžný abecední sez-

nam všech titulů, ve druhé jsou tituly řazeny podle institucí, které

tituly odebírají, a ve třetí jsou rozděleny tematicky do skupin podle

deskriptorů. Seznam si může vyžádat kterákoli odborná knihovna ČSSR.

Obdobně vydává ZK měsíčně rozmnožovaný seznam přírůstků monografií, se-

parátu, výzkumných zpráv a mikrofiši zařazených do fondu jednotlivých

knihoven.

Druhá knihovní rada je poradním orgánem ZK v působišti ústavů

v Řeži. Jejími členy jsou vedoucí informačního střediska, vedoucí kni-

hovny a zástupci jednotlivých úseků ÚJV i obou ústavů ČSAV. Schází se

operativně podle potřeby, ale o mnohých věcech lze s jejími členy kon-

zultovat i individuálně. Členové knihovní rady spolupracují při sesta-

vování objednávek devizových časopisů, navštěvují výstavy zahraniční li-
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teratury i střediska technické literatury. Poskytují informace o nové

literatuře potřebné pro jejich obor. Zároveň na svých pracovištích in-

formují své spolupracovníky o novinkách a službách ZK i ostatních kniho-

ven a pracovišt pro ně užitečných. Často pomohou i poradí ve všedních

starostech s provozem a s vybavením knihovny.

ZK pomáhá realizaci čs. jaderného programu soustavným budováním li-

terárního fondu z oblasti jaderné vědy a techniky. Ve svých fondech za-

hrnuje již přes 63 000 knihovních jednotek /monografií a vázaných časo-

pisů/ a přibližně stejný počet separátu a výzkumných zpráv z jaderných

oborů.

Podstatnou složku fondu tvoří periodika. To je podstatné zejména

pro vědecké pracovníky, nebot informace jsou v nich k dispozici mnohem

dříve než v knižní formě. Proto je časopisům věnována prvořadá pozornost

jak při doplňování a zpracovávání, tak i při využívání. Položka na do-

plňování tohoto fondu představuje podstatnou část rozpočtu ZK. V roce

1982 docházejí 334 tituly časopisů. V minulých létech byl tento počet

ještě vyšší, ale při omezení devizových prostředků na nákup literatury

a při zvyšujících se cenách západních časopisů bylo nutné, tak jako ve

většině knihoven, zrušit předplatné některých časopisů. V roce 1980 to

byl např. i důležitý Chemical Abstracts, který ZK odebírala mnoho let.

Objednat nově vzniklý časopis je za tohoto stavu takřka nemožné. Někte-

ré časopisy bylo možné nahradit rnikrofišemi, které však dosud nejsou

u vědeckých pracovníků v oblibě. Tato forma bude ovšem s postupem času

stále nezbytnější.

Knihy z příslušných oborů soustředuje ZK z domácí produkce komplet-

ně, z oblasti států RVHP značnou část a v mezích finančních možností se

snaží získat i ty nejdůležitější z ostatních zemí.

Vážnou potíží je nemožnost objednat knihu přímo u vydavatele vzá-

pětí po získání informace, že vyšla. V posledních létech zlepšila tento

stav Zahraniční literatura alespoň tím, že pořádá výstavy produkce vel-

kých zahraničních nakladatelství. Velká výhoda těchto výstav spočívá

v tom, že zájemci si mohou knihu před objednáním prohlédnout a mají vět-

ší jistotu, že publikace splní očekávání. Vědecký pracovník tak získá

alespoň některé knihy mnohem dříve, než urazí svou složitou cestu nor-

mální objednávka.

Další důležitou součástí fondu ZK jsou publikace International

Atomic Energy Agency /IAEA/, která soustřeďuje informace z jaderných

oborů ze všech zemí. Předně je to nejdůležitější rešeršní časopis INIS -

Atomindex, který je k dispozici uživatelům pouze ve studovně. Ostatní

publikace IAEA, jako např. všechny sborníky z konferencí, ediční řady
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Technical Reports Series, Safety Series, Nuclear Fusion, Atomic Energy

Review aj., jsou v ZK k dispozici nejen uživatelům z knihoven v působ-

nosti ČSKAE, ale prostřednictvím meziknihovní služby i všem ostatním

odborným knihovnám.

Pro doplňování fondů ZK potřebnou periodickou i neperiodickou li-

teraturou by zdaleka nepostačoval pouze nákup, u mnohých materiálů by

to ani nebylo možné. Značnou část fondu je proto nutné získávat i výmě-

nou. S téměř všemi jadernými institucemi a společnostmi na světě se

udržuje pravidelný kontakt. K výměně literatury se využívá odborný ča-

sopis Nukleon, výzkumné zprávy ÚJV vhodné pro distribuci, a zejména re-

porty. Některým společnostem jsou na požádání zasílány i časopisy, kte-

ré se pro tento účel zakupuj í, např. Czechoslovak Journal of Physics,

Collection, Czechoslovak Mathematical Journal, Jaderná energie, Chemic-

ké listy, Acta technica ČSAV, Energetika a další.

Výměnou za tyto časopisy a zpiávy získává ZK kolem 40 časopisu. Tím-

to způsobem se daří získávat důležitá zahraniční periodika, která by ji-

nak vzhledem k potřebným finančním prostředkům nebyla k dispozici. Navíc

takto získává i asi 2000 zpráv a reportů.

Za deset let, kdy tato výměna existuje, byl vytvořen již rozsáhlý

soubor separátu z téměř všech světových společností jaderných oborů,

v ČSSR relativně nejúplnější. Tyto materiály jsou řazeny ve jmenném ka-

talogu, a to jak podle autorů, tak i podle značek těchto společností.

Jejich využití je mnohostranné. Kromě vlastního studia dokumentu je možné

sledovat i zaměření činnosti těchto společností a šíři jejich produkce.

Ani takto široce budovaný fond však nemůže zahrnovat veškerou lite-

raturu a vyh'ovet stále se zvyšujícím nárokům na výzkumnou práci. Není to

možné ani z finančních a prostorových možností, ani se zřetelem na zby-

tečnou duplicitu s materiály knihoven příbuzných oborů; mnohé publikace

potřebné jen nárazově nemusí mít knihovna trvale ve svých depozitářích.

Proto je důležitou součástí činnosti ZK meziknihovní výpůjční služba.

Tato služba je hlavní pracovní náplní jedné knihovnice, která dvakrát

týdně navštěvuje příslušné pražské knihovny a vyřizuje veškerou agendu

s tím spojenou, včetně písemného styku s knihovnami mimopražskými. K to-

muto účelu se využívá celostátní evidence publikací. Pražská část, za-

chycující neperiodickou literaturu, je běžně dostupná, obtížnější je

zjištování periodik; styk s Bratislavou je příliš zdlouhavý. Není-li po-

žadovaný materiál ve fondech knihoven na území ČSSR, ZK využívá i mezi-

národní meziknihovní výpůjční službu. To je zvlášt důležité u některých

časopisů, které v posledních létech přestaly vůbec do ČSSR docházet. Ta-

to služba umožňuje také dodání materiálů International Nuclear Informa-

tion System /INIS/ ze zahraničí. Obstarává rovněž fotokopie zahraničních

patentů.
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Nejrychlejší informací pro pracovníky ústavů v řežském areálu jsou

pravidelné výstavky došlých a zpracovaných novinek. Zde si mohou zájemci

zhruba prohlédnout, co je právě nového a s čím mohou počítat ve své práci.

Nové knihy, separáty a výzkumné zprávy jsou vystaveny pravidelně dva týd-

ny. Stejně pravidelně, a to každé pondělí, vystavujeme nově došlé časopi-

sy. V době, kdy jsou vystaveny, je možné si je vypůjčit pouze do studov-

ny, což je k základní informaci postačující. Na delší dobu půjčujeme ča-

sopisy až po dvou měsících. Některé nejfrekventovanější rešeršní časopi-

sy, jako INIS Atomindex, Chemical Abstracts, nepůjčujeme mimo studovnu

vůbec, aby byly k dispozici neustále.

Nedostatek časopisů ve vlastním fondu se snažíme řešit i tím, že

jsme dohodli s knihovnou Fyzikálního ústavu ČSAV /FÚ/ pravidelný oběh.

Časopisy po skončení výstavky jsou zapůjčeny knihovně F(J, kde jsou týden

k dispozici čtenářům a tato knihovna stejným způsobem zapůjčí ZK dva

z vybraných titulů časopisů.

časopisy běžného a loňského roku jsou k dispozici ve studovně. Pak

jsou teprve dány do vazby a uloženy ve skladech. V příruční knihovně

jsou uloženy nejfrekventovanější tituly časopisů, encyklopedie, jazykové

i naučné slovníky, adresáře apod. Většina monografií a některé úzce spe-

cializované materiály jsou deponovány v příručních knihovničkách přímo

na jednotlivých pracovištích ústavů.

Výčet služeb ZK je zde podán velmi stručně. Rádi uvítáme zájemce

o literaturu z jaderných oborů v ÚJV v Řeži, aby blíže poznali, co z na-

šich fondů a praxe jim může být užitečné.
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VÝSTUPY ODVĚTVOVÉHO INFORMAČNÍHO STŘEDISKA PRO ENERGETIKU A JEJICH VYUŽITÍ

Ladislav K a d l e č e k , OVTES - Centrální odvětvové informační stře-

disko energetiky, Praha

Úvod

Jednou z důležitých oblastí čs. jaderného programu je i jaderná

energetika. Současný přechod od konvenčních parních elektráren k elek-

trárnám jaderným signalizuje nezbytnost úzké spolupráce všech zúčastně-

ných složek v odvětví energetiky i v resortu ČSKAE, mezi nimiž pochopi-

telně nesmí chybět ani spolupráce v oblasti vědeckotechnických informací.

Přestože čs. jaderný program je v čistě jaderných otázkách velmi

dobře informačně zabezpečen ze zdrojů INIS a na něj navazujících služeb

iJlSJP a z dalších informačních složek programu, v oblasti energetiky mu-

sí být tyto služby doplňovány z její odvětvové informační soustavy. Týká

se to zejména otázek zapojení, spolupráce a řízení jaderných elektráren

v elektrizační, resp. energetické soustavě, otázek klasické části jader-

ných elektráren i obecných otázek energetiky, jež nemohou být obsaženy

ani v datových základnách, ani ve výsledcích činnosti informační soustaw

pro jaderný program.

Odvětvová soustava VTEI v energetice

Tvoří ji Centrální odvětvové informační středisko energetiky /COISE/

při k.ú.o. OVTES, dále pak oborová informační střediska /OBIS/ při Výz-

kumném ústavu energetickém v Praze, Energoprojektu v Praze, k. ú. o.

Organizace pro racionalizaci energetických závodů v Brně, Výskumném ústa-

vu jadrových elektrární v Jaslovských Bohunicích, k. p. Elektrovod

v Bratislavě a v k. p. Vodné elektrárne v Trenčíně a základní informační

střediska ve všech ostatních organizacích čs. energetiky.

Centrální odvětvové informační středisko energetiky

Základním zdrojem vědeckotechnických informací v energetice je jed-

notný automatizovaný systém VTEI, provozovaný od roku 1972 v COISE za

spolupráce OBIS jako dílčích zpracovatelů vstupních dat.

Datovou základnu tohoto systému tvoří z největší části časopisecké

články, z menší části pak knihy, výzkumné a technické zprávy, zprávy ze

zahraničních cest, sborníky referátů z konferencí, studie a rozbory a

další fondy speciální literatury. Všechny tyto primární prameny jsou

dostupné v odvětvovém, popř. v oborových střediskách VTEI, a to jak

v originále, tak ve zhotovených kopiích. Asi 50 zahraničních časopisů
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z energetiky je k dispozici na mikrofiších.

V COISE je možno kromě toho získat zprávy o všech zahraničních

cestách pracovníků energetiky a velmi cenné unikátní zahraniční materiály

z mezinárodní výměnné služby Státní knihovny ČSR. Bibliografické infor-

mace o přírůstcích odvětvového fondu primárních informačních pramenů

jsou publikovány v "Bulletinu COISE", vydávaném jednou měsíčně a dopl-

ňovaném přehledem připravovaných odborných akcí /konferencí, sympozií

apod./ doma i v zahraničí.

Další čtrnáctidenně vydávaná publikace "Výběr časopiseckých člán-

ků" přináší přehled odborných článků z časopisů z hlediska energetiky

zajímavých států, uspořádaných podle titulů časopisů; umožňuje - ještě

před strojovým zpracováním - rychle získat široce zaměřený přehled

0 nejnovějších informacích.

Ze získaných informačních pramenů se vybírají informace vhodné

k dalšímu zpracování formou anotovaných dokumentačních záznamů, překla-

dů, faktografických dat, operativních informací apod. Zaměření, hloubka

1 šíře výběru se řídí potřebami jednotlivých složek energetiky. Podle

současných potřeb /i podle praxe sovětského časopisu Referativnyj žur-

nál/ je nutné pro energetiku ročně zpracovávat asi 15 000 až 20 000 '• \

dokumentačních záznamů /podle jiných zahraničních komerčních bází dat

ještě mnohem více/, do paměti počítačů se však ukládá z kapacitních

zpracovatelských důvodů jenom asi polovina tohoto počtu. Zde se však

nabízí otázka účelnosti vlastního dokumentačního zpracovávání informací

nebo jejich přebírání z cizích /zahraničních/ bází dat, kde roční pří-

růstek záznamů je ještě podstatně větší, V současné době, kdy vhodná bá-

ze pro energetiku není k dispozici a kdy jazykové překážky by účinnému

využívání informací stále ještě bránily, je vlastní zpracování /i s uve-

denou výhodou prakticky okamžité dostupnosti originálů/ jediným možným

řešením.

Zpracované dokumentační záznamy se předávají ke strojovému čtení

/stylizované písmo OCR-B/ a k převodu na pamětová magnetická média. Do

roku 1981 byl v energetice využíván systém Tesla - Ardis /na počítačích

Tesla 200/, v roce 1982 byl zahájen provoz na počítačích ASVT M 4030.1

s univerzálním softwarovým systémem /USS/.

Jako výstupy se využívají:

- dokumentační zpravodaj, obsahující jednou měsíčně přírůstkovou dávku

p.ái 600 záznamů uspořádanou v 98 tematických skupinách a příslušné

rejstříky /podle tematických skupin, autorů a permutovaný rejstřík

deskriptorů/; zpravodaj se vydává ve formě mikrofiši COM zpracováva-
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ný*ch přímou elektronickou konverzí magnetická páska - film a dodává

do všech organizací energetiky, kde je operativně k dispozici k rych-

lému vyhledávání informací bez počítače /tj. pomocí rejstříků/

- retrospektivní rešerše k jednotlivým úkolům a problémům energetiky

- průběžné rešerše podle zájmových profilů jednotlivých uživatelů, nebo

uživatelských skupin formulovaných pomocí deskriptorů.

Doplněním mikrofiši COM s dokumentačními záznamy a s rejstříky

normálními fotograficky zhotovenými mikrofišemi s plnými texty infor-

mačních pramenů /zejména časopiseckých článků/ je jednotlivým organiza-

cím energetiky umožněno mít ve svých informačních útvarech k dispozici

/bez závislosti na odvětvovém centru/ jak celou bázi sekundárních dat,

tak i značnou část reprodukovaných primárních pramenů.

Kromě informací signálního charakteru jsou pracoviště energetiky

zásobována i konkrétními informacemi o energetické politice jednotlivých

zemí nebo oblastí a o novinkách tohoto odvětví vydáváním přehledových

publikací "Energetika zemí socialismu" a "Novinky světové energetiky".

Poslední z řady publikací "Ukazatel světové energetiky", jejíž vy-

dávání bylo z kapacitních důvodů dočasně přerušeno, obsahovala soubor

faktografických dat /ukazatelů, parametrů, statistických údajů apod./.

Jejím trvalým doplňováním získávali zejména pracovníci řídicí oblasti

dobrý přehled konkrétních údajů pro srovnávání i pro další rozhodování.

Závěr

Uvedený přehled výstupů odvětvového informačního střediska pro

energetiku, počínající službami knihovny a pokračující přes dokumentační

a rešeršní činnost až k činnosti ukazatelové a publikační, dokazuje, že

jednotlivá pracoviště čs. energetiky i spolupracujících organizací, obo-

rů a odvětví jsou v několika úrovních pokrokovými metodami a formami zá-

sobována značným počtem informací z celého světa.

Dalším cílem střediska je tyto osvědčené a anketami ověřené formy

zlepšovat kvantitativně, a to i využitím dalších domácích i zahraničních

systémů a bází dat včetně přímého přístupu k nim.

Pozn.: Příloha zpracována na mikrofiši /pol. 18-19/.
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VÝVOJOVÍ ČINNOST ÚISJP A JEJf CÍLE V SEDMÉ PĚTILETCE

Ing. Václav K r a t o c h v í l , Ústřední informační středisko pro

jaderný program

1. Vývojová činnost v rámci DŮsobení ÚISJP

Ústřední informační středisko pro jaderný program /ÚISJP/ v soula-

du se svým statutem soustavně pracuje v oblasti aplikovaného výzkumu v

informační činnosti; tato práce se stala v průběhu jeho působení nedíl-

nou součástí jeho činnosti. Spočívá v aplikaci vybraných progresivních

metod, postupů a prvků zpracování a rozšiřování informací v odvětví

čs. jaderného programu /ČSJP/, v podmínkách a v kontextu čs. soustavy

VTEI. Jejím cílem je vytvářet prostor pro rozvoj ÚISJP na odvětvové

úrovni, vytvářet předpoklady pro zavádění nových informačních služeb

a zkvalitňování služeb již poskytovaných.

Krátce řečeno, informační servis pro daný uživatelský okruh odpoví-

dá svou strukturou diferencovaným uživatelským potřebám.

Kořeny, resp. jistá specifika této práce tkví samozřejmě ve skuteč-

nostech, které jsou pro činnost ÚISJP určující a charakteristické.

Jsou to:

- ÚISJP je samostatná hospodářská organizace a je součástí W Z ČSSR

- ÚISJP je ODIS pro informační gesci "čs. jaderný program"

- ÚISJP je napojeno na mezinárodní systém jaderných informací /INIS/

a odpovídá za zabezpečování čs. účasti v něm. INIS je koncipován

jako systém, který se dále rozvíjí, umožňuje účast národních středisek

INIS v tomto rozvoji, vyžaduje, aby jejich činnost byla na odpovídají-

cí úrovni

Vlastní oblast informační činnosti ÚISJP - jaderná věda a technika -

je svou povahou specifickou průřezovou oblastí národního hospodářství,

dynamicky se rozvíjející, mající charakter složitého systimu, náročnou

na zdroje svého zabezpečení a na zvládnutí předvýrobních etap, vyžadují-

cí rozsáhlé kooperace a dělbu práce v mezinárodním měřítku. Jaderný pro-

gram a v něm jaderná energetika jako nejmladší a nejpokrokovější složka

energetického komplexu klade náročné požadavky na informační zabezpeče-

ní, a tím do značné míry určuje rozvoj technologie informační činnosti.

ÚISJP pojímá vývojovou činnost jako samostatnou činnost v rámci

informačního útvaru. Složka, která zabezpečuje vývoj systému jako takový,

chod jeho organizační struktury, opatření směřující k účinné dělbě práce
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mezi prvky informačního systému a ve vazbách k jeho okolí, zahrnuje čin-

nosti na úseku aplikovaného výzkumu včetně bezprostřední řídící, koordi-

nační a metodické činnosti. V této souvislosti nelze opomenout agendu me-

zinárodní spolupráce zabezpečující funkce na úseku mezinárodní spolupráce

a kooperace, tedy specifické mezinárodní vnější vazby systému.

Prakticky vždy CÍISJP mělo a bude mít v rámci daných limitů jisté po-

tíže s úměrným kapacitním a kvalifikačním obsazením vývojové činnosti.

Zabezpečení finančních zdrojů dosud nebylo v rozporu s požadavky na řeše-

ní úkolu. Skladba finančních zdrojů umožňuje iJlSJP nezbytnou externí ko-

operaci jak ve vlastním slova smyslu /na podnikové úrovni, formou objed-

návky, jejího plnění a následné fakturace/, tak v podobě spolupráce s vy-

branými specialisty /formou autorských smluv, smluv o provedení práce ne-

bo pracovní činnosti/. Vedle toho ÚISJP využívá dalších informačních pra-

covišř. odvětvového systému podílejících se na řešení vývojových úkolů.

Tato forma realizovaná v závislosti na poslání a charakteru těchto praco-

višt v rámci odvětví představuje jejich organické a přirozené zapojení.

Pro upřesnění je třeba dodat, že tflSJP pojímá vývojovou činnost jako

činnost "průřezovou" obdobně jako činnost metodickou a koordinační a že

"vývojová složka" je součástí každé informační činnosti realizované

v ÚISJP.

Při plnění vývojových úkolů iJlSJP postupuje v souladu s příslušnými

směrnicemi. Ve smyslu směrnice FMTIR a SPK ze dne 30. listopadu 1981 pro

kontrolu úkolů plánů technického rozvoje a realizaci jejich výsledků

v praxi doplnilo ÚISJP ve spolupráci s ČSKAE systém oponentních řízení

o kontrolní dny úkolu, počínaje druhým pololetím 1981.

2. Program vývoje tJlSJP a rozvoj ČD. soustavy VTEI

tJISJP při formulaci zadání vývojových úkolů vycházelo z dosažených

výsledků své práce, z problematiky odvětví a navazovalo na hlavní trendy

rozvoje čs. soustavy VTEI v daném období.

Program výstavby čs. soustavy VTEI byl v páté a šesté pětiletce

orientován na základní fáze vytváření jednotného čs. automatizovaného

informačního systému ve všech jeho vazbách s využitím výpočetní, repro-

grafické a spojové techniky.

Vývoj soustavy byl v tomto období usměrňován těmito dokumenty:

- usnesením vlády ČSSR č. 20/73 o racionalizaci, zdokonalování a postup-

né integraci informačních soustav

- usnesením vlády ČSSR č. 174/74 o rozvoji vědy a techniky
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- směrnicí FMTIR č. 2/74 o čs. soustavě VTEI

- usnesením vlády ČSSR č. 237/77 o koncepci rozvoje soustavy VTEI do

roku 1980

- usnesením PV ČSSR č. 126/80 o národních střediskách automatizovaného

přístupu do zahraničních bází dat

Úsilí čs. soustavy VTEI bylo v páté a šesté pětiletce zaměřeno:

- na konsolidaci odvětvových informačních systémů a celkové organizační

struktury soustavy a jejích mezinárodních vazeb

- na poskytování dokumentografických informací na základě automatizované-

ho využívání zahraničních magnetopáskových bází a na vybudování tech-

nické základny pro tuto technologii

- na vytváření podmínek pro organické začlenění reprografie, především

mikrografie, do informační technologie

- na zpracování informačních výstupů studijně analytické povahy zejména

pro sféru řízení a rozhodování

- na využívání faktografických informačních systémů /FIS/

Dosažené výsledky vykazují rozptyl v závislosti na konkrétních pod-

mínkách a specifikách jednotlivých odvětví, resp. jednotlivých fází in-

formačního procesu. Nicméně umožnily zhodnotit splnění základních ulože-

ných trendů, odhalit trvající problémy soustavy VTEI, ale i směry progre-

sivního vývoje. Tím také umožnily zpřesnit plán postupu v období

1981 - 1985.

Usnesení vlády ČSSR č. 237/77 je ve své podstatě vodítkem pro práci

čs. -soustavy VTEI i v období sedmé pětiletky.

Významným technicko-technologickým opatřením je příprava a postupná

realizace dálkového přenosu dat v podmínkách vytváření čs. terminálové

sítě s důrazem na dosažení vysoké míry efektivnosti jejího využívání. Dal-

ším klíčovým úkolem je položit základy pro vytváření a využívání FIS za-

měří.íých na ukazatele technické úrovně výrobků a technologií.

Uvedeným záměrům odpovídá skladba úkolů státního plánu rozvoje vědy

a techniky v oblasti informatiky řešených institucemi:

- ÚVTEI ÚTZ /výstavba jednotného automatizovaného systému VTEI/

- ÚVTEI UTEIN /vytváření a využívání účelových FIS/

- ÚVO ÚKPL /vytváření a využívání automatizovaného informačního systému

o vynálezech a objevech/
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3. Vývojová činnost tflSJP v období do roku 1980

Aplikovaný výzkum a vývoj jako samostatná činnost byl zahájen

v (ÍISJP v průběhu páté pětiletky. V roce 1971 proběhla úvodní oponentura

úkolu "Technický projekt integrovaného informačního systému v jaderných

oborech", který byl řešen v létech 197 2-1975. Úkol P 18-159-010 byl sou-

částí státního plánu rozvoje vědy a techniky a obsahoval dva dílčí úkoly:

- "Technický projekt vnitrostátního informačního systému v jaderných

oborech"

- "Využití výstupních informací Mezinárodního systému nukleárních infor-

mací /INIS/ pro selektivní šíření informací"

Hlavní dosažené výsledky byly:

- vytvoření podmínek pro konstituování odvětvového informačního systému

pro ČSJP

- zavedení rutinního provozu INIS-SDI

- vytvoření podmínek pro zavedení rutinního provozu odvětvové evidence

nekonvenčních materiálů z jaderných oborů

V období 1976-1980 přešlo tflSJP na řešení resortního úkolu R-13

"Zdokonalení a racionalizace informačního systému pro čs. jaderný pro-

gram", kde dosáhlo těchto výsledků:

- provedlo analýzu a vymezení účelové informační soustavy ČSKAE a zpraco-

valo návrh na zabezpečení jejího provozu a využívání bez nasazení vý-

početní techniky /Dtf 1/

- provedlo rozbor a ověřilo možnosti zpřístupnění faktografických infor-

mací pro jadernou vědu a techniku s využitím mezinárodní spolupráce a

zahraničních pramenů. V průběhu roku 1980 uvádí tflSJP do provozu vy-

užívání faktografických informací ze systému Nuclear Power Experience.

Získalo experimentální přístup k ekonomické a energetické bance dat

v flAAE a do konce roku 1980 ukončilo první fázi jejího experimentálního

využívání. Zpracovalo výchozí podklady ke statistickému využívání báze

dat INIS /Dtf 2/

- výsledky práce v oblasti výpočetní techniky a automatizace informačních

agend umožnily (JlSJP v roce 1978 aktivně se zapojit do experimentu MAAE

v oblasti přímého přístupu do báze dat INIS a dalších bází uložených

v MAAE. Po experimentálním ověření začalo v průběhu roku 1979 poskyto-

vat vybrané rutinní služby v režimu on-line pomocí terminálové stanice

napojené na počítač v MAAE po komutované telefonní lince. Během roku

1980 zahájilo tJlSJP přípravné práce pro výstavbu vnitrostátní terminá-

lové sítě /Dtf 3/
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Do výzkumné činnosti v odvětvi ČSJP se zapojila i další informační

pracoviště:

ÚJV řešil otázku přenosu vybraných agend VTEI na počítač s těmito

výsledky:

- bylo vyvinuto a převedeno do provozu strojové zpracování seznamu časo-

pisů Základní knihovny ČSKAE

- byl zpracován projekt a do provozu uvedeno strojové zpracování přehle-

du publikační činnosti ÚJV

Výzkumná činnost ÚRVJT se zaměřila na projekt banky údajů o radio-

aktivitě území /BÚRÚ/. Hlavní úlohou projektu BtÍRtJ je sběr, zpracování a

zpřístupnění údajů pro hodnocení vlivu jaderných zařízení na životní

prostředí spolu s návrhem technického "a programového vybavení banky dat.

4. Vývojová činnost ÚISJP v období sedmé pětiletky

Výsledky výzkumné činnosti dosažené "V šesté pětiletce představují

významné kvalitativní změny v informační činnosti ÚISJP - bylo zahájeno

zpracování nového druhu informací, informací faktografických, a. využívání

nové metody zpracování a využívání informací v režimu on-line. Tyto vý-

sledky se staly východiskem úkolu resortního plánu RVT R 09-159-101, kte-

rý řeší ÚISJP v sedmé pětiletce.

Cíle úkolu jsou tyto:

- zpracovat projekt studijně rozborové činnosti pro sféru řízení ČSJP

- pokračovat v experimentálním využívání energetické a ekonomické banky

dat MAAE a připravit toto využívání pro rutinní provoz

- doplnit faktografický informační systém pro ČSJP o další báze s vhodným

tematickým zaměřením

- vybudovat vnitrostátní terminálovou sít po stránce technické a progra-

mové

- uvést využívání báze dat INIS a dalších dokumentografických, popř. i

faktografických bází dat z koncových stanic vnitrostátní terminálové

sítě do rutinního provozu

Z uvedeného počtu jsou zřejmé hlavní směry vývoje v tflSJP:

a/ subsystém studijně rozborové činnosti /nový informační výstup/

b/ subsystém faktografických informací /nový informační zdroj i výstup/

c/ subsystém technicko-technologické povahy - on-line přístup k datovým

bázím dokumentografického i faktografického typu dovedený do fáze

vnitrostátní terminálové sítě
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Ad a/

Realizačním výstupem zpracovaným v roce 1981 je projektový úkol stu-

dijně rozborové činnosti pro sféru řízení ČSJP. V současné době ÚISJP ře-

ší realizaci formulovaných závěrů, přičemž část z nich již uvedlo nebo

uvádí do provozu.

Ad b/

V dosavadním průběhu byla práce zaměřena na vytypovaní a zhodnocení

dostupných a vhodných faktografických informačních systémů a soustřeďuje

se na experimentální využívání Ekonomické a energetické banky dat MAAE.

V současném období zahájilo tíISJP ve spolupráci se sovětským partnerem

zpracování experimentálního faktografického souboru se zaměřením na ja-

dernou energetiku. V úvahu dále přichází účast ÚISJP při výstavbě a vy-

užívání faktografického systému zemí RVHP - MOAFIPS.

Ad c/

Technologie on-line přístupu do datových bází výrazně zkvalitňuje

informační tok tím, že poskytuje současné informační výstupy s vyššími

parametry /rychlost, úplnost, adresnost/ a umožňuje zavádět nové formy

výstupu /retrospektivní rešerše/. D£le umožňuje zpřístupnit další infor-

mační báze dat. Přitom její zavedení má důsledky, které zasahují jak

oblast zpracovatele informací, tak jejich uživatele. Všechny tyto aspekty

jsou v programu vývoje ÚISJP zahrnuty. Realizace technologie on-line

v podmínkách terminálové sítě má bohatou vnitřní problémovou strukturu

jak z hlediska skladby odborných úseků /systémové otázky, informační vy-

užití, hardware, software - komplexní řešení výpočetní a spojové techni-

ky* organizace, kvalifikace a obsluha, ekonomika, provoz, další návaznos-

ti/, tak z hlediska etapovitého postupu /terminál v ÚISJP, komunikační

centrum sítě, koncová stanice sítě, sít jako celek, vazby sítě na okolí/.

Jednotlivé etapy i úseky se prolínají /časově i věcněy a tvoří komplex

postupných dílčích problémů s řadou návazností. Výstavba sítě je v podsta-

tě syntézou výsledků dosažených na všech dílčích úsecích práce.

Vývoj technologie on-line zahájilo ÚISJP účastí v experimentu počí-

tačové sítě MAAE, a to v přímém napojení komutovanou linkou mezi ÚISJP a

MAAE. Po vydání usnesení PV ČSSR č. 126/80 se ÚISJP začlenilo do vytváře-

ní systému národních středisek automatizovaného přístupu do zahraničních

počítačových sítí a bází dat; určujícím aspektem se stala spolupráce

s čs. NSAP - ÚVTEI-ÚTZ.

5. Závěr

V souladu se svou zkušeností a se zřetelem na limitovanou kapacitu

živé práce hledá ÚISJP průběžně racionální cestu postupu a rezervy ve
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svých možnostech. Zásadním kritériem při zabezpečování cílů je dosahová-

ní realizačních výsledků. Na tomto místě je vhodné uvést aspekty, které

již s úspěchem použilo:

- ve vývojové práci včetně experimentů vycházet z konkrétních informač-

ních požadavků a průběžně převádět dosažené dílčí výsledky do realizač-

ní praxe

- optimálně využívat odborných, ekonomických i politických předností

systému INIS, znalostí jeho filozofie a struktury a všech dalších mož-

ností vyplývajících z účasti v systému

- při vlastní práci na úkolu i se zřetelem na realizační výsledky řešení

se zaměřovat na úseku technického vybavení na dostupná zařízení čs.

provenience a provenience RVHP

Tento krátký článek mohl přinést pouze stručný výčet problémů výz-

kumné a vývojové práce tflSJP. Závěrem lze v zásadě konstatovat, že

- program vývoje tflSJP se shoduje s hlavními trendy rozvoje čs. soustavy
VTEI

- ÚISJP si v tomto směru vytyčuje náročné cíle

- vývojová práce ÚISJP se přímo podílí na vytváření odvětvového informač-

ního systému pro čs. jaderný program a na interakci mezi výsledky

ÚISJP a sférou informační práce pro čs. národní hospodářství
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VÝVOJ SYSTÉMU INIS A VÝHLED PRO NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ

Agis K a k o s , prom. fyz., Ústřední informační středisko pro jaderný

program, Praha

Mezinárodní systém nukleárních informací INIS vděčí za svou existenci

skutečnosti, že Mezinárodní agentuře pro atomovou energii /MAAE/ byla

v roce 1956 statutárně uložena mezi jinými úkoly také povinnost podporo-

vat výměnu vědeckých a technických informací v oblasti mírového využití

jaderné energie. Při stále rostoucím objemu publikovaných informací v ja-

derných oborech požádal v roce 1965 generální ředitel MAAE dvojici porad-

ců ze Sovětského svazu a Spojených států, aby navrhli principy mezinárod-

ního informačního systému, který by pokryl celosvětovou produkci jaderné

literatury a využíval moderních způsobů zpracování informací. Poradci

navrhli decentralizovaný systém takový, aby ho mohly využívat země na růz-

ném stupni rozvoje a s rozdílnou technickou a metodickou úrovní informač-

ní práce; systém měl být založen na spolupráci zúčastněných států.

Pro rozpracování základních zásad tvorby a funkce systému přizvala

v létech 1966 až 1968 MAAE kolem 50 informačních odborníků z mnoha zemí.

Protože již v roce 1966 byl vypracován návrh na zapojení ČSSR do projek-

tovaného systému a na vytvoření čs. střediska INIS, zúčastnil se v roce

1967 čs. zástupce v MAAE panelové diskuse k vybudování systému INIS. ČSSR

se rovněž zúčastnila prací na přípravě pokusného souboru vstupních dat.

V roce 1968 vypracoval tým expertů podrobný projekt systému, který byl

příští rok schválen radou guvernérů MAAE. Bylo rozhodnuto, že v roce 1970

bude zahájen experimentální provoz s tematickým rozsahem zatím omezeným

na čtvrtinu plánovaného.

První vstupní údaje byly shromážděny v dubnu 197O a v květnu téhož

roku vyšlo první číslo měsíčníku INIS Atomindex se 147 záznamy. Záznamy

tehdy tvořil bibliografický popis bez indexace a bez abstraktu; abstrak-

ta ovšem byla do systému dodávána a byl z nich vytvářen celosvětový sou-

bor na mikrofiších. ÚISJP bylo jedním z nemnoha národních středisek, kte-

rá dodávala vstupní materiály do systému od samého začátku provozu.

V květnu 1971 bylo do systému zavedeno indexování dokumentů, a to

deskriptory z tezauru INIS, který vznikl úpravou tezauru EURATOM. Nedoko-

nalost tohoto tezauru vedla k tomu, že byl ještě v průběhu roku 1971 pod-

statně přepracován. Přepracování tezauru bylo svěřeno třem členským stá-

tům INIS; jedním z nich bylo Československo. Nový tezaurus se začal pou-

žívat v roce 1972; v následujícím roce byl znovu upraven a byla zpřesně-

na indexační pravidla. Úprava byla výsledkem práce technické komise, je-

jímiž členy byli i dva českoslovenští zástupci.
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V létech 1972 - 1973 přešel systém postupně na plný původně plánova-

ný tematický rozsah j současně začal vycházet INIS-Atomindex čtrnáctiden-

ně. V roce 1973 se dosáhlo ročního přírůstku skoro 57 000 záznamů. Tím

zřejmě skončilo stadium formování a zavádění systému, jehož roční přírůst-

ky od té doby mírně stoupaly až k počtu 71 000 v roce 1981. Změny, jimiž

systém od té doby prošel, měly převážně kvalitativní charakter. Takřka

každý rok byly do INIS zaváděny úpravy a novinky, které měly za úkol zvý-

šit užitečnost systému pro uživatele a byly výrazem snahy držet krok s me-

todickým a technickým pokrokem ve světové informatice. Také počet účast-

nických zemí INIS stále plynule stoupal od 36 členských zemí a 10 meziná-

rodních organizací v roce 1970 na 66 členských zemí a 14 mezinárodních

organizací v roce 1981.

Na rozvoji systému se vždy podíleli i českoslovenští pracovníci. For-

málně se to projevovalo i tím, že se čs. styčný pracovník INIS účastnil

pravidelně všech porad styčných pracovníků a od roku 1972 se pracovníci

ÚISJP podíleli na všech školicích seminářích pro přípravu vstupu a využí-

vání výstupu INIS. Do poradního výboru INIS, který je poradním orgánem

MAAE pro další rozvoj systému a/ je složen ze zástupců nejaktivnějších

členských zemí INIS, byl počínaje druhým zasedáním jmenován vždy i čs.

zástupce.

V roce 1972 vyšel první kumulovaný rejstřík INIS-Atomindexuj do té

doby je publikován dvakrát ročně. Zpočátku měl INIS-Atomindex autorský,

korporativní rejstřík a rejstřík reportů a patentů. V roce 1973 byl zave-

den věcný rejstřík pro manuální rešerše v Atomindexu; byla vypracována

procedura pro dvoustupňové zhodnocování deskriptorů při přípravě vstupních

údajů a takto vyznačené deskriptory se používají jako heslo a podheslo

věcného rejstříku. V průběhu roku 1975 byla do INIS-Atomindexu postupně

zaváděna abstrakta a rejstříky byly rozšířeny o rejstřík konferencí. Od

počátku roku 1976 slouží INIS-Atomindex jako mezinárodní referátový časo-

pis v jaderných oborech, jediný v této oblasti.

Tištěný INIS-Atomindex není ovšem jediným ani nejdůležitějším výstu-

pem systému. Od samého začátku provozu systému se dbalo, aby do systému

vstupovaly také plné texty všech nekonvenčních dokumentů, tj. dokumentů,

které nejsou běžně komerčně dostupné, tedy vlastně všech dokumentů s vý-

jimkou časopiseckých článků, knih a knižně publikovaných referátů z vědec-

kých akcí. Celosvětový soubor textů nekonvenčních dokumentů na mikrofiších

je jedním z dalších výstupů systému. Jiným výstupem jsou pravidelné dodáv-

ky magnetických pásek určených pro strojové rešerše. Záznamy na magnetic-

kých páskách obsahovaly zprvu jen bibliografický popis a deskriptory;

od roku 1976 obsahují též text anglického abstraktu.
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INIS používá vlastní třídicí systém, který je dán popisem asi 100 ka-

tegorií, do nichž je rozdělen tematický rozsah systému. Tento systém byl

až dosud dvakrát upravován; úpravy byly výsledkem práce technických komisí

v roce 1975 a 1977. Na práci obou komisí se podílel i čs. zástupce. Úpravou

z roku 1977 byl rozsah INIS rozšířen o lékařské aplikace ionizujícího záře-

ní a radioizotopů.

Koncem roku 1978 byl INIS obohacen o další rys, jehož užitečnost byla

tehdy a je i dnes předmětem diskusí. Ve snaze uzpůsobit systém ke snadněj-

šímu vyhledávání číselných hodnot jaderně zajímavých veličin byla vypraco-

vána procedura, kterou se z deskriptorů použitých k indexaci dokumentu

označují ty, jež se vztahují ke změřené nebo vypočtené číselné hodnotě.

Vzniká tak podmnožina deskriptorů umožňující přímé vyhledání numerických

údajů. V roce 1980 bylo přepracování pravidel tohoto indexování numerických

údajů předmětem práce technické komise, jejímž členem byl i čs. zástupce.

Za počátek nového, progresivního období systému INIS je třeba považo-

vat rok 1978, kdy byl zahájen, tehdy jako experiment, přímý on-line pří-

stup k bázi dat INIS uložené na počítači MAAE ve Vídni. Přímý přístup umož-

ňuje interaktivní, dialogové vyhledávání záznamů v bázi dat, a to prost-

řednictvím terminálu napojeného na počítač MAAE např. komutovanou telefon-

ní linkou, pevnou pronajatou linkou nebo prostřednictvím počítačové sítě.

3ěhem roku 1978 realizovalo deset zemí on-line napojení na bázi INIS ve

Vídni; mezi nimi bylo i Československo.

Po dvou létech experimentálního provozu zavedla MAAE on-line přístup

do báze dat jako další stálou službu členským zemím INIS. Tato služba má

tři základní složky:

- poskytování on-line přístupu a počítačového času pro interaktivní rešer-

še z báze INIS

- automatické provádění rešeršních dotazů uložených uživatelem v paměti po-

čítače MAAE na každém přírůstku báze, tj. on-line službu SDI

- automatické doručování vytištěných výsledků rešerší SDI i jednorázových

tJISJP využívá on-line služeb MAAE velkou měrou; v současné době patří

ČSSR ke státům s nejvyšším počtem hodin realizovaného napojení na bázi INIS.

V první polovině roku 1982 provedla MAAE restrukturalizaci báze INIS

uložené na počítači /zpětně od roku 1976/ a poskytované pro služby on-line.

Novým uspořádáním báze byly podstatně zdokonaleny selekční prostředky pro

dialogové vyhledávání. Sestavení dotazů je nyní v mnohém jednodušší a potře-

ba počítačového času se v mnoha případech, snížila. Byly realizovány nové

možnosti pořádání výstupních záznamů. Nový způsob přepisu zvláštních znaků

zvýšil čitelnost záznamů zobrazených na obrazovce terminálu nebo vytištěných

tiskárnou.
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Pro nejbližší období se očekávají v systému další změny a akce ve

prospěch uživatelů systému. Nejpronikavěji se projeví přechod na nový,

do větší hloubky rozdělený třídicí systém INIS. Po delší diskusi odborní-

ků připravila technická komise návrh systému, v němž jsou nynější kate-

gorie INIS rozděleny do subkategorií; od této úpravy se očekává zvýšení

efektivnosti při manuální práci s tištěným INIS-Atomindexem a větší fle-

xibilita v užívání kategorií při strojových a on-line rešerších. Návrh no-

vého třídicího systému byl již schválen styčnými pracovníky INIS. Systém

vstoupí v platnost v průběhu roku 1983.

Vývoj systému INIS se neprojevuje vždy jen zaváděním nových rysů;

někdy jde o zjednodušení systému odbouráním procedur, které se neosvědči-

ly. Poslední porada styčných pracovníků například schválila zrušení exis-

tujících pravidel o používání spojů mezi deskriptory v případech, kdy je

nebezpečí chybné postkoordinace deskriptorů při selekci. Ačkoli je totiž

možnost takové koordinace teoreticky zdůvodněna, praxe středisek INIS

/včetně ÚISJP/ ukázala, že nedochází z tohoto důvodu k pozorovatelnému zvý-

šení šumu.

Sekretariát INIS v MAAE má v plánu další déledobé práce pro zvýšení

užitečnosti systému, např.:

- zavést postup pro automatické sledování včasnosti zařazování dokumentů

do systému

- zavést postup pro sledování úplnosti pokrytí jaderné literatury systémem

- zavést další pravidla pro jednotné kódování zvláštních znaků

- zvýšit užitečnost tezauru INIS zavedením většího počtu nedeskriptorů

s odkazy

- snížit dobu odezvy a zvýšit dostupnost systému při práci on-line

- věnovat větší úsilí propagaci systému a jeho výstupů
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KOORDINACE A METODICKÉ USMĚRŇOVANÍ INFORMAČNÍ ČINNOSTI V ČS. JADERNÉM

PROGRAMU PŘI BUDOVANÍ ODVĚTVOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Vladimír N e j e z c h l e b , prom. fil., tJstřední informační středisko

pro jaderný program, Praha

Odvětvový informační systém pro čs. jaderný program

Československý jaderný program jako soubor výzkumných, vývojových a

výrobních iSkolů souvisejících s mírovým využíváním jaderné energie patří

mezi nejvýznamnější oblasti rozvoje našeho národního hospodářství. Mimo-

řádnému významu čs. jaderného programu odpovídá i velmi dobrá úroveň jeho

informačního zabezpečení.

Pro tyto účely se buduje odvětvový informační systém pro čs. jaderný

program /ODVIS/. Lze jej charakterizovat jako otevřený soubor /systém/

činitelů, prostředků, zdrojů a činností sloužících k optimálnímu a kvalit-

nímu zabezpečení informačních potřeb čs. jaderného programu. Otevřenost '

systému spočívá v jeho neustálém dotváření a zkvalitňování po stránce or- j

ganizační a institucionální struktury, po stránce funkční i se zřetelem \

na aspekty ekonomické. Vzhledem k průřezovému charakteru čs. jaderného j

programu zahrnujícímu řadu resortů je institucionální struktura ODVIS znač-

ně složitá. Z praktických i organizačních hledisek rozlišujeme systém

v širším měřítku zahrnující informační pracoviště čs. jaderného programu

komplexně a systém omezený na informační pracoviště ústavů v přímé působ-

nosti Československé komise pro atomovou energii /ČSKAE/.

Kromě "zdrojové složky", jíž je systém vybaven, tj. zejména báze dat

INIS a dalších informačních fondů, je nedílnou součástí, bez níž by systém

nemohl fungovat, řídicí složka. Tato složka zabezpečuje optimální chod sys-

tému, jeho vnitřní funkce a návaznosti systému na okolí. Vzhledem k tomu,

že ODVIS je systémem otevřeným a rostoucím, tzn. ve vývoji, je důležitou

úlohou řídicí složky též budování systému v souladu s potřebami čs. jaderné-

ho programu, s vnějšími a s vnitřními podmínkami a v intencích daných cíli

státní informační politiky.

Řízení informační činnosti v čs. jaderném programu probíhá ve dvou

úrovních. Hovoříme-li o ODVIS v užším slova smyslu, pak přímé řízení pří-

sluší odboru surovin, investic a informací ČSKAE /OSU/. Přímé řízení in-

formační činnosti v rámci celého čs. jaderného programu patří do kompetence

příslušných ministerstev, celkově pak do příslušného odboru FMTIR.

Odborné řízení informační činnosti v čs. jaderném programu je statu-

tárně stanoveným úkolem odvětvového informačního střediska - ústředního
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informačního střediska pro jaderný program v Praze 5 - Zbraslav /ODIS -

ÚISJP/. Zde se tímto úkolem zabývá úsek koordinace a metodického usměr-

ňování .

Koordinačně-metodická činnost

Provádění koordinační a metodické činnosti je jedním z nejdůležitěj-

ších úkolů ODIS. Cílem této činnosti je důsledné a neustálé upevňování

pracovních a organizačních vazeb v rámci budování a provozu odvětvových

informačních sysetémů, které sleduje racionalizaci informačních činností,

vytváření kooperačních vztahů, odstraňování duplicit v činnosti a ve fon-

dech a které zároveň zvyšuje ekonomickou a informační efektivnost.

Provádění koordinačně metodické činnosti jsou ODIS pověřena na zákla-

dě směrnice FMTIR č. 2/74 o soustavě VTEI. Tato směrnice je dosud stále

jediným aktuálním a platným normativem, který upravuje strukturu čs. sou-

stavy VTEI po organizační stránce. Směrnice byla připravována a vydána

v době počátku budování čs. informační soustavy s cílem ovlivnit a urych-

lit tento víceméně živelný proces. Ve své době byla směrnice velmi aktuál-

ní a progresivní a značně přispěla k vybudování čs. sítě VTEI. Její znění

však bylo v některých důležitých bodech postupem času s vývojem informač-

ní činnosti překonáno, zejména v souvislosti s pokračující automatizací

informační činnosti a s nutností jejího organizačního zabezpečení. Podle

směrnice je čs. soustava VTEI hierarchická třístupňová na úrovni ODI.', -

- OBIS - ZIS. Tato hierarchie se projevuje především v konkrétní pracovní

náplni, rozsahu a záběru informační činnosti. Koordinací a metodickým ří-

zením informační činnosti v rámci odvětví je pověřeno příslušné ODIS, kte-

ré je pro tyto účely obvykle náležitě kapacitně a odborně vybaveno. Ne-

dostatky směrnice se projevují ve stanovení pravomoci, odpovědnosti při

přímém "nařizovacím" řízení informační činnosti, odborném "metodickém" ve-

dení ve vztahu k financování a dotování této činnosti.

ODIS mají koordinačně metodickou /poradní a doporučovací/ pravomoc.

Z hlediska potřeby přímých operativních pracovních vazeb se ukazuje jako

nevýhodné, aby přímé řízení bylo delimitováno pouze na nejvyšší článek ří-

zení /odbory VTEI na ministerstvech/. Není ani výhodné, aby informační

činnost byla separátně a zcela autonomně řízena bez zřetele na "odvětvové"

zájmy v rámci mateřské organizace OBIS /ústavu, k němuž je OBIS oraanizač-

ně přičleněno/. V obou těchto případech je tato úroveň pro dílčí a konk-

rétní zásahy do činnosti příliš vysoká. Chybí zde přímá a neformální pra-

covní návaznost, která existuje ve vztazích ODIS - OBIS - ZIS. Na druhé

straně však za těchto podmínek nemá ODIS možnost své řídicí záměry prosa-

zovat, uplatňovat a kontrolovat jejich plnění. To vede k potřebě zprost-

ředkovaného řízení, a tím k zatěžování nejvyššího článku řízení, který je
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zaplavován požadavky na řídicí zásahy i v případech, které si to svým

dílčím charakterem ani nezasluhují. Zpětně se to pak projevuje nedostat-

kem kapacity na řešení v širších, celosystémových souvislostech, tedy těch

úkolů, které by měly být výhradní záležitostí řídicího orgánu. Přitom ani

v úplné delimitaci pravomoci k přímému řízení na ODIS není řešení, proto-

že tato delimitace nutně musí zůstat formální. Často uváděný argument

pracovníků OBIS, koordinačně a. metodicky řízených ODIS, kteří nemohou

z hlediska interních zájmů mateřské organizace reagovat na doporučení

ODIS "mě řídí ten, kdo mě platí", dokumentuje názorně tuto situaci. Za

těchto okolností se koordinačně metodická činnost ocitá v začarovaném

kruhu. Na jedné straně tlak k realizaci různých opatření a na druhé stra-

ně nemožnost tyto úkoly řídicími zásahy při nedostatku pravomoci reali-

zovat .

Tyto nepříznivé podmínky limitují provádění koordinace a metodické-

ho řízení v různých odvětvích podle konkrétních podmínek různým způsobem.

Nikde však nepřekročilo odborné řízení informační činnosti úzký koordi-

načně metodický rámec. Zůstává otázkou, nebude-li postupující specializa-

ce a automatizace informační činnosti nutit odvětvová informační středis-

ka tento rámec ve spolupráci s nadřízeným orgánem překročit. Vycházíme-li

z předpokladu, že vzrůstající úroveň zejména technického vybavení systé-

mu neustále zvyšuje požadavky na jeho řídicí složku, lze předpokládat, že

nároky na koordinaci budou neustále stoupat a tyto otázky bude nutné ře-

šit. Proto lze s potěšením konstatovat, že se chystá novelizace zmíněné

vyhlášky, a očekávat, že se vyhláška bude těmito otázkami zabývat.

Koordinace a metodické usměrňování v čs. jaderném programu

Rovněž v podmínkách ODVIS v čs. jaderném programu neprobíhá koordi-

načně metodická činnost zcela optimálně. Vlastní rutinní informační čin-

nost je v odvětví díky účasti (JISJP v moderním a především nekomerčním

mezinárodním informačním systému INIS na relativně vysoké úrovni. Této

vysoké odborné úrovni neodpovídá dostatečným způsobem organizační zabez-

pečení. Již dnes je patrné, že další rozvoj informační činnosti v systé-

mu bude nutně vyžadovat výraznou optimalizaci řídicí činnosti. Markant-

ně se to projevuje např. v souvislosti s budováním terminálové sítě.

Informační činnost je v působnosti ČSKAE řízena prostřednictvím OSU.

Nutné direktivní zásahy zásadního charakteru vycházejí z tohoto odboru

bud přímo, nebo na popud ODIS - ÚISJP. Místem uplatnění řídicích zásahů

jsou jednání vedení a kolegia ČSKAE. Po schválení jsou závěry z těchto

jednání prezentována ve formě přímých úkolů ředitelům jednotlivých ústa-

vů v působnosti ČSKAE. Tato linie je však pro rutinní provádění koordi-

načně metodické činnosti ÚISJP přísliš vysoká. Úroveň pro řešení dílčích
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etap těchto globálních úkolů reprezentují vlastní informační pracoviště,

tzn. ODIS - ÚISJP a OBIS v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, Cístavu pro

výzkum, výrobu a využití radioizotopů v Praze a v košickém Ústavu radio-

ekologie a využití jaderné techniky. Na této rozhodovací úrovni však ne-

jsou řídicí opatření ÚISJP často žádoucím způsobem respektována. Nepříz-

nivě zde působí zejména to, že jednotlivá informační pracoviště jsou or-

ganizačně začleněna v rámci mateřských ústavů, pracují tedy převážně pro

ně a v tomto smyslu jsou také vedením daného ústavu řízena. Odvětvové

úkoly, tj. ty, které jsou určeny též uživatelům mimo vlastní ústav, jsou

bučí opomíjeny, nebo plněny v malé míře neodpovídající funkci OBIS. ÚISJP

pak musí značnou část své kapacity věnovat na přesvědčování o účinnosti

svých řídicích opatření a o nutnosti podřídit v odůvodněných případech

ústavní zájmy zájmům celku.

V počátcích byla koordinačně metodická opatření ÚISJP realizována

prostřednictvím uzavíraných dohod o spolupráci. Postupem času se však uká-

zalo, že spolupráce mezi ODIS - OBIS a OBIS - OBIS by měla být v rámci

společného odvětví a zejména pak při společném nadřízeném orgánu přiroze-

ná a vyplývající z objektivních potřeb kooperace. Je tedy zbytečné forma-

lizovat tuto spolupráci dohodou. Dohoda jako taková účinnost spolupráce

nezvyšuje. Později přistoupilo ÚISJP k formalizaci spolupráce prostřed-

nictvím jednotného výkaznictví informační činnosti. Původní záměr, kdy

tato agenda měla zahrnovat evidenci kvantitativních údajů o informační

činnosti jednotlivých pracovišť v konfrontaci s koordinovaným plánem, se

nepodařilo splnit.

Dalším krokem ke zvýšení účinnosti koordinace a metodiky v odvětví

se stalo pořádání pravidelných koordinačních porad. Tyto porady se kona-

jí čtvrtletně za účasti jmenovaných zástupců jednotlivých informačních pra-

coviš£ a zástupce OSU. Porady se staly významným koordinačně metodickým

prostředkem. Závěry, které jsou zde dohodnuty, stávají se závazným úkolem

pro všechny účastníky jednání. Tato závaznost je však zatím stále ještě

spíše morální. ÚISJP předpokládá, že závažné otázky a úkoly, které zde

byly projednány a dohodnuty a ke kterým se mohl každý účastník jednání vy-

jádřit, budou také plněny. Problémem však je, že se těchto porad ne vždy

zúčastňuje za OBIS dostatečně poučená a hlavně kompetentní osoba, která

je vybavena pravomocí k projednávaným otázkám zaujmout odpovědné stanovis-

ko. V době zpracovávání tohoto referátu proto ÚISJP připravilo statut, je-

hož úkolem je povýšit jednání koordinačních porad na pravidelná zasedání

koordinační a metodické rady ODVIS se striktně stanovenými právy a povin-

nostmi jejích stálých členů a s jasně stanovenou pravomocí a působností

ze strany ČSKAE.
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Jedním z významných prostředků koordinačně metodické činnosti se měl

stát metodický zpravodaj "Jaderné informace". tílSJP připravilo projekt to-

hoto metodického zpravodaje, vydalo experimentální nulté číslo a zahájilo

přípravu pravidelného vydávání. Vlivem objektivních okolností /nutnost

úspory dotací/ bylo však jeho vydávání pozastaveno.

Další oblastí uplatnění koordinačně metodické činnosti je propagace

informační činnosti v čs. jaderném programu a výchova uživatelů. ÚISJP

vydává uživatelské příručky a metodické pomůcky a pořádá pracovní semináře,

na nichž seznamuje odborné pracovníky se svými informačními službami.

Optimální vykonávání koordinačně metodické činnosti je úkol značně

náročný a svým charakterem dlouhodobý. ÚISJP za pomoci prostředků a pra-

vomocí, kterými je vybaveno, má v úmyslu i nadále pokračovat v nastoupené

cestě prohlubování účinnosti koordinačně metodické činnosti. Je si vědomo

toho, že hlavním motivem stimulujícím rozvoj informační činnosti v odvětví

je přirozená snaha informačních pracovníků maximálně uspokojovat požadavky

uživatelů a£ již vlastními silami, nebo cestou neformální soudružské spo-

lupráce informačních středisek. Vzrůstající míra automatizace informační

činnosti si tuto spolupráci podepřenou kvalitní koordinací a metodikou vy-

nucuje a podporuje ji.
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I VÝCHOVA UŽIVATELÔ A PROPAGAČNÍ ČINNOST V RÁMCI ODVIS

Ing. Jana K o h o u t o v á , Ústrední informační středisko pro jaderný

program, Praha

Úvod

ÚISJP jako odvětvové informační středisko pro čs. jaderný program má

za úkol nejen zabezpečovat informační potřeby čs. jaderného programu, ale

také působit v oblasti výchovně vzdělávací a propagační.

Tato oblast činnosti je rovněž podložena statutem ÚISJP ze dne

1. dubna 1975, který ukládá pečovat o zvyšování kvalifikace informačních

pracovníků čs. jaderného programu organizováním seminářů a školení.

První akce, které byly v rámci výchovy uživatelů čs. jaderného prog-

ramu uspořádány, byly samostatné dvoudenní semináře v létech 1974 a 1975.

Tematicky byly zaměřeny na stěžejní problémy výstavby odvětvového informač-

ního systému pro čs. jaderný program /ODVIS/ a na způsoby pokrytí informač-

ních potřeb uživatelů z okruhu pracovišť, čs. jaderného programu. Propagač-

ní záměry byly plněny uspořádáním výstavky vydavatelské a publikační čin-

nosti, mikrofiši a zvětšenin zhotovených na mikrofišové lince Pentakta

v ÚISJP.

Pro celostátní seminář v Opavě byla speciálně vyrobena panelová vý-

stavka s textovou částí a obrazovou dokumentací k jednotlivým informačním

činnostem ÚISJP a jejich výstupům. Tato výstavka byla dále instalována na

různých pracovištích, jako např. v ČSKAE, ve Státní knihovně ČSR, na ně-

kterých vysokých školách apod., kde přispívala k seznámení veřejnosti

s informační činností a s uspokojováním potřeb čs. jaderného programu.

Obdobná výstavka byla v letošním roce připravena pro účast a propaga-

ci ÚISJP na mezinárodním veletrhu INCHEBA 82 v Bratislavě.

Ve spolupráci se zahraničními pracovišti VTEI v NDR, PLR a SSSR bylo

uspořádáno několik mezinárodních pracovních seminářů s uzavřenou účastí

k problematice zpracování a vytváření souborů faktografických informací.

Poslední akcí celostátního charakteru byla spoluúčast ÚISJP na pří-

pravě a konání sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice v roce 1979,

kde byl naším střediskem zabezpečen dvoudenní program sekce VTEI. šlo

o konkrétní úkoly a výsledky dosažené nejen v rámci ODVIS, ale i v dalších

odvětvových informačních systémech, které v mnoha případech s ÚISJP úzce

spolupracují.
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Potřeba rozvoje výchovy uživatelů a její zaměření

V návaznosti na rozvoj automatizace informační činnosti v rámci čs.

jaderného programu a v souvislosti s uváděním systému INIS output do rutin-

ního provozu s využitím terminálu a přímého přístupu do báze dat INIS

v MAAE ve Vídni vznikla potřeba rozšířit okruh odběratelů průběžných stro-

jových rešerší INIS.

Byla proto posílena kapacita tohoto úseku činnosti zaměřená na získá-

vání nových uživatelů systému INIS output /tzv. "akviziční činnost"/.

Záležela ve vytipování ústavů, institucí a organizací, které se podílejí

na řešení úkolů z oblasti jaderné vědy a techniky a dosud nejsou napojeny

na odvětvový informační systém pro čs. jaderný program a jejich styk s

ÚISJP. V rámci navázaných kontaktů byly zjišťovány možnosti využití vý-

stupů systému INIS pro řešení úkolů čs. jaderného programu a sdělovány

podmínky napojení na informační služby ÚISJP.

K těmto účelům byla rovněž vypracována příručka pro uživatele INIS

output, která shrnuje základní informace o systému INIS, jeho výstupech

a využití prostřednictvím informační služby INIS output. Je v ní uveden

popis a vzory výstupního záznamu strojových rešerší, seznam předmětových

kategorií INIS, popis poskytovaných služeb mikrofišové knihovny a fotodo-

kumentace ÚISJP včetně seznamu časopisů docházejících do ÚISJP a ceníku

reprografických prací. Příručka je každoročně doplňována o nové skuteč-

nosti a vydávána v přibližném nákladu 1000 ks. Další příručkovou litera-

turu představuje každoročně vydávaný a doplňovaný seznam průběžných stro-

jových rešerší zpracovávaných v ÚISJP k určitému datu a příručky pro uži-

vatele faktografických systémů informací - Nuclear Power Experience a

Energetická a ekonomická banka dat.

Uvedené příručky byly rovněž rozesílány na základě náborových sezna-

mů potenciálním uživatelům informačních služeb ÚISJP a byl-li projeven

zájem, byla pracoviště navštívena a vybraným pracovníkům podán podrobný

výklad o možnostech využívání propagovaných výstupů odvětvového informač-

ního systému.

V průběhu roku 1980 byl pro plnění úkolu "akviziční činnost" v rámci

INIS output vyčleněn jeden vysokoškolák. Hlavním důvodem byl celospolečen-

ský důraz na zkvalitnění studijní přípravy řešení výzkumných úkolů pláno-

vaných na sedmou pětiletku v souladu se směrnicí FMTIR č. 8/1978. Nedílnou

součástí informační přípravy řešení úkolu z oblasti rozvoje jaderné vědy

a techniky by se měly stát strojově zpracovávané rešerše INIS, at už prů-

běžné, nebo retrospektivní. Efektivnost jejich zpracování a vlastní zabez-

pečení informačního dotazu úzce souvisí s úrovní informovanosti uživatelů

v této oblasti. Rovněž využití výpočetní a telekomunikační techniky
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instalované v průběhu šesté pětiletky v tflSJP vyžadovalo z hlediska efektiv-

nosti vynaložených nákladů co nejširší aplikační možnosti. Proto tflSJP

přistoupilo koncem roku k realizaci průběžné výchovy uživatelů čs. jaderné-

ho programu v oblasti informačních služeb pro čs. jaderný program/ a zejmé-

na INIS output.

Jako formu zvolilo krátkodobé pracovní semináře orientované zejména

na systém INIS output. Na základě zkušeností získaných z organizačního za-

bezpečení, odborné náplně a námětů, které vyplynuly ze dvou pracovních se-

minářů uskutečněných již koncem roku 1980, byly vypracovány záměry pro ko-

nání dalších pracovních seminářů pro rok 1981, které v základních bodech

stanovily:

1. stupeň informovanosti pracovišt čs. jaderného programu A a B:

A - pracoviště již napojené na systém INIS output s dobrou úrovní infor-

movanosti o poskytovaných službách

B - pracoviště částečně napojené na informační služby (JISJP nebo pouze

kontaktované /s potenciálními uživateli ODVIS/

2. obecný postup při organizačním zabezpečení pracovních seminářů

3. regionální oblasti čs. jaderného programu určené pro konání semináře a

pracoviště vhodná ke spolupráci na organizačním zabezpečení semináře

4. tematické osnovy seminářů pro oba typy pracovišt A a B

5. varianty personálního zabezpečení ob&ahové náplně semináře pracovníky

tílSJP

Pracovní semináře a exkurze v tílSJP

S využitím záměrů na konání pracovních seminářů byl sestaven rámcový

plán /harmonogram/ seminářů v roce 1981 tak, aby byly pokryty nejdůležitěj-

ší oblasti čs. jaderného programu, a to jak z hlediska významných jaderných

institucí a organizací, tak regionálně.

Byly zpracovány písemné podklady pro přednáškovou činnost a v odpoví-

dající míře vytištěna již uvedená příručková literatura. Navíc byla pod ve-

dením koordinace a metodického usměrňování připravena a vydána nová pří-

ručka pro uživatele informačních služeb ÚISJP. Zahrnuje stručné a přehledné

informace a údaje o postavení, struktuře a činnosti ÚISJP jako odvětového

informačního střediska pro čs. jaderný program.

Pro distribuci pozvánek na oblastní semináře byly postupně vypracová:-

ny adresáře potenciálních účastníků s využitím kartoték uživatelů služeb

INIS output, služeb odvětvové evidence a adresáře periodických publikací

ÚISJP.
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Součástí každého semináře byla výstavka výstupů vydavatelské a publi-

kační činnosti ÚISJP, která sloužila k demonstraci výkladu o periodických

a neperiodických publikacích. V závěrečné fázi semináře byla většinou

účastníky rozebrána.

O průběhu organizačního zabezpečení jednotlivých seminářů byl veden

chronologický přehled se stručnou charakteristikou jednotlivých fází pří-

pravy akce:

a/ projednání možnosti spolupráce na organizačním zabezpečení semináře

s partnerskou organizací a stanovení termínu konání akce

b/ zpracování adresáře potenciálních účastníků, šlo-li o oblastní seminář

c/ návrh pozvánky na seminář, její realizace a distribuce

d/ zabezpečení vlastního průběhu semináře ze strany ÚISJP /doprava, mate-

riály pro výstavku, účast přednášejících/

e/ záznam o průběhu a zhodnocení semináře

Z hlediska obsahového zaměření vycházela náplň výkladu pracovních se-

minářů ze zmíněných vypracovaných osnov, které ve větším či menším rozsahu

zahrnovaly tyto body programu:

1. Postavení ÚISJP a stručná charakteristika zabezpečovaných informačních

činností

2. Systém INIS output s event, ukázkou využití přímého přístupu do báze dat

INIS v MAAE ve Vídni pomocí terminálového propojení

3. Další poskytované informační služby ÚISJP - periodické a neperiodické

publikace, odvětvová evidence a mikrofišová knihovna

4. Nově zaváděné informační služby systémů faktografických informací

EEDB a HPE

5. Výstavba vnitrostátní terminálové sítě v průběhu sedmé pětiletky

6. Diskuse

Vzhledem k postupnému rozšíření náplně seminářů z původního hlavního

zaměření na systém INIS output' i na další služby a činnosti ÚISJP byla ta-

to činnost převedena do úseku koordinace a metodického usměrňování infor-

mační činnosti.

V roce 1981 bylo uskutečněno celkem dvanáct pracovních seminářů, z to-

ho tři podnikové a devět oblastních, v roce 1982 jsou v plánu tři podniko-

vé semináře a dva oblastní /viz tabulku/.

O průběhu a závěrech každého semináře se zpracovává písemný záznam,

který slouží spolu s prezenční listinou k celkovému zhodnocení realizova-

ných akcí a ke kontrole plnění navržených opatření.
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Za nedílnou součást výchovy uživatelů a propagační činnosti je nutné

považovat i pracovní exkurze, které se na požádání organizací v tflSJP

uskutečňují. Jsou spojeny s výkladem obdobného zaměření jako pracovní se-

mináře a navíc doplněny návštěvou terminálového pracoviště s ukázkou jeho

činnosti a s prohlídkou polygrafické a reprografické techniky instalované

v ÚISJP. Většinou jsou organizovány na požádání kateder vysokých škol kni-

hovnického a jaderného zaměření, ale i pro potřeby ČSKAE, IKEM, SKČSR, ČTK

a některých dalších pracovišť čs. jaderného programu. Akce tohoto typu

převážně nebývají plánovány, pořádají se operativně.

V roce 1981 se konalo pět exkurzí, do konce června letošního roku

bylo uskutečněno již sedm exkurzí v ÚISJP. Poměrně značný počet těchto

akcí svědčí o rostoucím zájmu o informační činnost a o její výstupy rea-

lizované ÚISJP pro potřeby čs. jaderného programu.

Pozn.: Příloha zpracována na mikrofiši /pol. 20-21/
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MOŽNOSTI ZVYŠOVANÍ KVALIFIKACE PRACOVNÍKS VTEI

Jana K u g l e r o v á , prom. fil., dipl. tech., Ústředí vědeckých,

technických a ekonomických informací, Praha

Úroveň přípravy kádrů je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím efektiv-

nost každé práce, tedy i práce informačního pracovníka. Výchova informač-

ního pracovníka je vlastně průběžným uplatňováním souboru různorodých

opatření s dlouhodobými i krátkodobými cíli, jejichž smyslem je vytvořit

kvalifikační strukturu kádrů na takové úrovni, která by uspokojila dosa-

vadní i předpokládané potřeby rozvoje soustavy VTEI.

Vzhledem k rostoucímu významu lidského faktoru v informačních tech-

nologiích a v nárocích na ekonomickou efektivnost při využívání a obhos-

podařování informačních systémů je otázka výchovy informačních pracovníků

jednou ze základních otázek, kterou v současné době musí řešit každý stát

zabývající se rozvojem informačního systému. S rozvojem vědy a techniky

vzniká společenská potřeba informací, vytvářejí se vlastní informační

technologie a metody, a zejména dochází k jejich intenzivnímu přenosu na

mezinárodní úrovni. Dnes jsou již prakticky ve všech zemích programy vý-

chovy součástí státní informační politiky pro vědeckotechnický rozvoj a na

jejich zabezpečování se podílejí školská i mimoškolská zařízení. V posled-

ní době stoupá v této oblasti význam mezinárodní spolupráce.

V ČSSR si zejména v posledních patnácti létech vynutily pronikavé

změny v metodách a prostředcích informační práce změny v obsahu i ve for-

mách výchovně vzdělávací činnosti v oblasti informatiky. Koncepce výchovy

informačních pracovníků je i u nás předmětem státní informační politiky

pro vědeckotechnický rozvoj v podstatě již od začátku páté pětiletky, kdy

se vzděláváním v oblasti VTEI zabýval i státní úkol P 18. Již tehdy se

pocičovaly nedostatky v obsahu i ve formách výchovy a v souvislosti se

zpracováním dlouhodobějšího programu rozvoje soustavy VTEI vznikla potře-

ba přestavby školských i mimoškolských forem.

Závažnost výchovy a vzdělávání informačních pracovníků a uživatelů

informací zdůraznila i vládní usnesení týkající se soustavy VTEI. Konkrét-

ní úkoly byly uloženy vládním usnesením č. 20/1973 a vládním usnesením

č. 174/1974 k závěrům květnového pléna ÚV KSČ, kde bylo ministerstvům škol-

ství ČSR a SSR uloženo "řešit otázky výchovy pracovníků soustavy VTEI tak,

aby byla zajištěna jejich odborná kvalifikace odpovídající požadavkům mo-

derního pojetí informačních služeb". Tento úkol byl v podstatě rozpracován

do dvou základních směrů:
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- přestavba výchovy realizovaná školskými zařízeními /tj. středními a vy-

sokými školami včetně postgraduálního studia/

- zdokonalení soustavy mimoškolní výchovy informačních pracovníků zaměře-

né především na řešení základních problémů profesní restrukturalizace

Společenský význam řešení těchto úkolů znovu zdůraznilo usnesení vlá-

dy ČSSR č. 237/1977 o zásadách rozvoje soustavy VTEI do roku 1980.

Častá kritika na nedostatek kvalifikovaných pracovníků ve střediskách

VTEI je orientována na činnost školských i mimoškolských zařízení. Tato

kritika má dalekosáhlé vazby a hlubší příčiny. Např. v souvislosti se za-

váděním studijně rozborové a vyhodnocovací činnosti v pracovištích sou-

stavy VTEI bylo vzneseno mnoho připomínek a námětů k oběma katedrám vědec-

kých informací a knihovnictví. Oprávněnost četných připomínek je nesporná;

na druhé straně však je třeba vidět i to, že ve většině informačních pra-

covišt /s výjimkou těch, která jsou součástí W Z / nejsou dosud vytvořeny

podmínky pro uplatnění pracovníků š tak vysokou kvalifikací.

V současné době je příprava vysokoškolsky vzdělaných kádrů situována

na katedry vědeckých informací a knihovnictví filozofické fakulty Karlovy

univerzity v Praze a univerzity Komenského v Bratislavě. Od školního roku

1982/83 bude zahájena výuka na katedře VTEI fakulty řízení Vysoké školy

ekonomické v Praze.

Na středním stupni byla výuka VTEI zavedena na středních knihovnic-

kých školách v Praze, Brně a Bratislavě, kde byla realizována formou dvou-

letého denního nástavbového studia určeného pro absolventy gymnázií a střed-

ních odborných škol, které však v současné době zaniká. Připravuje se nový

typ čtyřletého studia, které má být zahájeno v roce 1984.

Pro výchovu pracujících a pro zvyšování jejich odborné iSrovně mají

velký význam studijní formy realizované při zaměstnání, kam patří zejména

dálkové studium na středních a vysokých školách, postgraduální studium na

vysokých školách a dále mimoškolní formy studia.

Mimoškolní výchova informačních pracovníků je schopna operativně a

relativně účinně reagovat na vzniklé potřeby praxe a je neocenitelným

nástrojem při restrukturalizaci kádrů. Ukázalo se, že těmito formami lze

pracovat i s absolventy vysokých škol. Nikdy však nemůže trvale nahradit

školský systém.

Mimoškolní výchovu informačních pracovníků zabezpečují některá odvět-

vová informační střediska, celostátně pak Institut ÚVTEI pro mimoškolní

vzdělání /IMV/, který byl v tíVTEI založen 1. ledna 1976. Jeho vznik byl

vyvrcholením dlouhého vývoje různých vzdělávacích forem, jejichž obsah se

postupně přizpůsoboval změnám a potřebám nejprve dokumentační činnosti,

později studijních útvarů podniků a ústavů, a konečně rozvoji soustavy
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VTEI. Vzrůstajícím požadavkům na informační soustavu bylo nutné přizpůso-

bit i kvalifikaci pracovníků této soustavy.

Koncepce IMV určuje jeho zaměření v několika oblastech:

- vlastní výchovně vzdělávací činnost

- mezinárodní spolupráce v oblasti informatické přípravy

- spolupráce se soustavou VTEI v oblasti mimoškolního vzdělávání

- příprava uživatelů informací k využívání vědeckých a technických infor-

mací

- příprava přednášejících pro oblast VTEI

- pedagogicko-didaktická příprava výchovně vzdělávací činnosti

Obsahová složka výchovně vzdělávací činnosti je zaměřena ne nejdůle-

žitější směry rozvoje soustavy VTEI a je realizována různými formami vý-

chovně vzdělávacích akcí, které vycházejí z ustanovení vládního usnesení

č. 264/1966 o podnikovém vzdělávání. V současné době se systém mimoškol-

ního vzdělávání ustálil na určitých formách vzdělávání, v nichž se aktua-

lizuje obsah podle perspektiv rozvoje VTEI.

Pro pracovníky, kteří začínají pracovat v soustavě VTEI, je pořádán

docházkovou nebo internátní formou již tradiční základní kurs. Je rozvržen

do devadesáti vyučovacích hodin a obsahově je zaměřen na nejdůležitější

činnosti, které musí pracovník VTEI znát a ovládat.

Na základě schválení ministerstva školství ČSR organizuje IMV tříse-

mestrové pomaturitní studium "Informační systémy" pro absolventy střed-

ních odborných škol a gymnázií, kteří pracují v soustavě VTEI dva až tři

roky. Učební plán tohoto studia obsahuje 280 vyučovacích hodin. V průběhu

studia posluchači skládají zkoušky z jednotlivých předmětů, závěrečné

zkoušky zahrnují vybrané tematické celky:

- identifikační popis informačních pramenů

- obsahová analýza a věcné pořádání informací

- systémy ukládání, vyhledávání a šíření informací

- nové metody a prostředky ukládání, vyhledávání a šíření informací

Součástí závěrečných zkoušek je písemná práce v rozsahu 12 až 15

stran na dané odborné téma.

Po úspěšném složení zkoušek dostanou posluchači vysvědčení o absolvo-

vání pomaturitního studia na tiskopisech vydaných pro tyto účely minister-

stvem školství ČSR.
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Oba uvedené kursy shrnují základní poznatky z informační práce a jsou

určeny těm, kteří nemají žádné předcházející informatické vzdělání.

Pro seznamování pracovníků soustavy VTEI s nejnovějšími poznatky mají

význam specializované kursy zaměřené na užší odbornou problematiku. V sou-

časné době jsou věnovány využití moderních metod a prostředků v informační

práci, vyšším formám informační činnosti, prohloubení a inovaci poznatků

zahrnutých do pomaturitního studia "Informační systémy". Jejich trvání by-

lo různé - od 32 do 188 vyučovacích hodin. V posledních létech se ustálilo

na 64 vyučovacích hodinách.

IMV věnuje pozornost rovněž zdokonalování jazykové připravenosti in-

formačních pracovníků. Přistoupil proto k pořádání intenzivních jazykových

kursů.

IMV má v rámci dvoustranných a mnohostranných dohod ÚVTEI s ústředními

informačními orgány socialistických států úzkou spolupráci se školicími

místy v těchto státech. Na základě dohody s Institutem povýšenija kvalifi-

kácii informacionnych rabotnikov /IPKIR/ v Moskvě zajištuje IMV účast pra-

covníků československé informační soustavy na denním dvouměsíčním studiu

IPKIR v Moskvě. Při vysílání posluchačů do Moskvy spolupracuje ÍMV s řídí-

cími orgány soustavy VTEI a posluchačům poskytuje metodickou a konzultační

pomoc.

Kromě toho dochází k výměně přednášejících - specialistů pro jednotli-

vé obory informatiky na vyžádání druhého partnera. Tak v kursech IMV před-

nášeli již specialisté ze SSSR, BLR, PLR a NDR. Součástí mezinárodní spo-

lupráce je i výměna publikací vydávaných pro oblast výchovy a vzdělávání

pracovníků VTEI zainteresovanými institucemi.

Postupná realizace systému mimoškolního vzdělávání informačních pra-

covníků a uživatelů informací vyžaduje vytváření podmínek pro koordinaci

a spolupráci všech institucí, které se na vzdělávací činnosti podílejí.

Jako podklad pro účinnou spolupráci mezi IMV a školicími složkami informač-

ních středisek byl proveden průzkum současného stavu v přípravě informač-

ních pracovníků i uživatelů informací v soustavě VTEI. Z výsledků je patrné,

že všechna odvětví vysílají pracovníky své sítě do kursů IMV. Vlastní vý-

chovně vzdělávací činnost organizují převážně odvětvové informační institu-

ce a střediska, a to převážně se zaměřením na realizované odvětvové infor-

mační systémy: v zemědělství, zdravotnictví, strojírenství, stavebnictví

a v čs. jaderném programu. Ostatní odvětvová střediska se omezují na opera-

tivní informace a metodické vedení informačních středisek v rámci své pů-

sobnosti organizováním instruktáží, metodických porad, popř. krátkodobých

školení.

- 115 -



Dosavadní spolupráce IMV s odvětvovými a specializovanými středisky

VTEI měla ráz konzultační a poradenský. Byly poskytovány informace týka-

jící se zásadních otázek normativní povahy platných v oblasti výchovy

obecně, dále konzultace týkající se obsahové stránky kursů, praktická po-

moc při sestavování učebního programu, doporučení časového pořadí předná-

šek a výběru přednášejících.

Byla navázána spolupráce i se školskou soustavou. Byla poskytována

metodická a konzultační pomoc posluchačům vysoké školy při zpracovávání

diplomových prací i při odborné praxi. Pracovníci IMV v současné době spo-

lupracují s Výzkumným ústavem odborného školství /vtíOš/ při vypracování

učebních osnov nového oboru VTEI a knihovnictví na středních knihovnických

školách. IMV spolupracuje rovněž se složkami a s orgány ČSVTS a s Domem

sovětské vědy a kultury v Praze.

Jedním z předpokladů kvalitní výuky je dostatečný okruh politicky a

odborně vysoce kvalifikovaných přednášejících. Aby bylo možné přejít z ná-

hodného výběru a z postupného ověřování jednotlivých přednášejících k sys-

tematické "volbě, byl v IMV zpracován projekt sledování jejich kvalifikač-

ní charakteristiky a specializace, který navázal na řešení těchto otázek

ve státním úkolu P 18 z let 1971-1975. Evidence přednášejících je vytváře-

na ve spolupráci s odvětvovými informačními středisky, státními vědeckými

knihovnami a s orgány ČSVTS. Na základě shromážděných údajů bude možné

obsazovat jednotlivé výchovně vzdělávací akce a bude možné zabezpečovat

specializace, které zůstávají nepokryté. Současně slouží evidence k volbě

zaměření a výběru účastníků pedagogických seminářů pro přednášející. IMV

během svého trvání uskutečnil čtyři semináře věnované otázkám pedagogic-

kým, psychologickým a didaktickým.

Nedílnou součástí přípravy každého výukového procesu je opatření stu-

dijních materiálů, učebních textů a učebních pomůcek. IMV vydává v edici

"Učební texty" materiály k jednotlivým tématům učebního plánu kursů orga-

nizovaných IMV. "Studijní texty" představují edici s obtížnější problema-

tikou teoretického rázu. Edice "Metodické studie" obsahuje práce menšího

rozsahu s úzce vymezenou tematikou, která tvoří základ pro hlubší studium

jednotlivých problematik. V ediční činnosti byla navázána úzká spolupráce

s IPKIR v Moskvě? v edici "Učební texty" vyšlo již několik titulů publikací

lektorů IPKIR přeložených do češtiny.

Vzhledem k současným i k perspektivním koncepcím školského systému

lze očekávat, že oblast mimoškolního vzdělávání pracujících, a tedy i pra-

covníků československé soustavy VTEI, bude mít i nadále úlohu inovační a

specializační. Spolupráce a dělba práce mezi UVTEI a odvětvovými informač-

ními středisky v mimoškolním vzdělávání se bude prohlubovat tím, jak se
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budou specializovat a rozšiřovat jednotlivé informační systémy, tfplné ře-

šení tohoto problému může přinést postupné vytvoření jednotného systému

mimoškolního vzdělávání informačních pracovníků, v němž každá ze složek

účastnících se vzdělávacího procesu bude mít vymezen svůj úkol a rozsah

činnosti.
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BIBLIOGRAFIE PŘÍRODNÍCH VĚD A MOŽNOSTI APLIKACE VE VTEI

PhDr J. K r e m e r o v á , Státní knihovna ČSR, Praha

Informační systém pro jaderný program je co se týká vlastní gesce na

poměrně velmi dobré úrovni; chci však upozornit na ty momenty, kdy mohou

rychlou informaci o požadované literatuře poskytnout všeobecné a odborné

přírodovědné bibliografie.

Odborná přírodovědná bibliografie má na našem území dlouholetou tra-

dici. Její začátky jsou v 18. století, další rozvoj nastal o století pozdě-

ji, kdy byly pravidelně publikovány přehledy československých přírodověd-

ných knih v Časopise Národního muzea, v Časopise pro pěstování matematiky

a fyziky a v dalších. 0 potřebě informací o knihách svědčí například usne-

sení Jednoty českých matematiků a fyziků z roku 1866, kdy byla ustavena

komise k prostudování matematických a fyzikálních knih. V roce 1871 bylo

na sjezdu Jednoty stanoveno, aby ve zprávách Jednoty, později "časopisu pro

pěstování matematiky a fyziky", byly oznamovány všechny české knihy o ma-

tematice a fyzice a výběrově knihy cizojazyčné. Po první světové válce

v létech 1927-1933 vycházely jako příloha k tomuto časopisu "Bibliografic-

ké zprávy nakladatelství českých matematiků a fyziků". V této době již

také pravidelně vychází Mineralogicko-geologická bibliografie ČSR, Bota-

nická bibliografie ČSR a některé další. K dalšímu rozvoji odborné přírodo-

vědné bibliografie došlo až po druhé světové válce,, kdy růst časopisecké,

tj. článkové produkce proti knižním publikacím vedl k rozšiřování počtu

referátových a bibliografických časopisů. Přesto vychází u nás i v zahra-

ničí mnoho rozsáhlých tematických bibliografií, bibliografií bibliografií,

popř. průvodců literaturou jednotlivých oborů.

Kdy můžeme úspěšně použít bibliografie:

- při vyhledávání jednotlivých údajů bibliografického popisu

- k výběru literatury k nově zadaným úkolům

- pro získání přehledu prací určitého autora, event, bližších údajů o něm

- ke zjištění lokace knihy nebo jiné publikace v knihovnách ČSSR

K dohledání údajů pro úplnost bibliografických záznamů můžeme použít

různé bibliografické prameny. Postupovat musíme podle toho, který údaj nám

chybí. Nejúplnější popis obsahují národní bibliografie, které vycházejí

téměř ve všech státech světa. Jejich soupis je např. v práci L. Brtekové a

N. Hanincové "Súpis zahraničných referátových periodik", který vyšel v Bra-

tislavě v roce 1975, nebo v Guide to National Information Centres, který

vyšel v Paříži v roce 1970.
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Naše národní knižní bibliografie začala pravidelně vycházet v roce

1922 a v současné době se zpracovává též retrospektivní bibliografie české

literatury 19. století. Tyto bibliografie jsou opatřeny jmennými a věcnými

ročními rejstříky, kde pokud známe rok vydání a stát, ve kterém byla kniha

vydána, můžeme snadno dohledat příslušný bibliografický záznam. Pokud ne-

známe stát vydání a víme vročení, je lépe použít velkých katalogů knihoven,

jako je "National Union Catalog" Kongresové knihovny ve Washingtonu nebo

katalog knihovny Britského muzea. Tyto katalogy jsou k dispozici např. ve

Státní knihovně ČSR. Konečně u nejnovějších knih, pokud známe nakladatele,

lze použít nakladatelských katalogů.

V ČSSR, ale i v zahraničí vycházejí některé národní oborové bibliogra-

fie. U nás je to např. již zmíněná Mineralogicko-geologická bibliografie

ČSSR, kterou vydává tfstřední ústav geologický, nebo Československá geogra-

fická literatura v roce ..., která vychází vždy ve čtvrtém čísle Sborníku

Čs. geografické společnosti. V těchto bibliografiích je možné hledat údaje

o publikacích, o kterých pouze víme, že byly v daném roce vydány.

Při shromažďování literatury z oborů, které jsme dosud nesledovali,

je dobré využít vydaných odborných tematických bibliografií. Informace

o těchto bibliografiích můžeme získat sledováním různých periodických i

neperiodických soupisů, tj. bibliografií bibliografií a z úvodů do litera-

tury různých přírodovědných oborů, které vydávají některá zahraniční nakla-

datelství. Tyto bibliografie bibliografií jsou bud všeobecné a pokrývají

bibliografie všech oborů, nebo tematické. Mezi hlavní všeobecné bibliogra-

fie patří A World Bibliography of Bibliographies and of Bibliographical

Catalogues, Calendars, Abstracts, Digests, Indexes, and the Like od T.Bes-

termanna, k němuž poslední dodatky vyšly v roce 1977, dále Handbuch der

bibli-ographischen Nachschlagewerke od W. Ťotoka z roku 1972 a Guide to

Reference Material od A.J. Walforda z roku 1973. Všechny tyto bibliografie

mají věcné členění, rejstříky, a poskytují dobrou informaci o hlavních bib-

liografických pracích z jednotlivých oborů a států.

Periodicky vychází Bibliographic index. A bibliography of Biblio-

graphies ve Spojených státech už od roku 193.7 a v NSR Bibliographische

Berichte od roku 1958. U nás vydává Státní knihovna ČSR periodikum Novin-

ky literatury. Přehledy informativní literatury, které obsahují bibliogra-

fické záznamy informativních publikací /bibliografií, slovníků, průvodců

aj./ excerpovaných z národních bibliografií, event, získaných z hlášení

přírůstků knihoven.

Obvykle v ročních intervalech jsou vydávány národní bibliografie

bibliografií, např. "Bibliografija sovetskoj bibliografii". Odborné téma*?

tické bibliografie bibliografií byly v ČSSR vydány pouze pro některé obory.

Státní knihovna ČSR vydala v roce 1966 Bibliografii geologických
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bibliografií, v roce 1972 Přehled bibliografií a informační literatury

z oborů matematiky, astronomie a geodézie, v roce 1973 Bibliografii che-

mických bibliografií a přehled informativní literatury z chemie, dále

v roce 1975 Přehled bibliografií a informační literatury z fyziky /v roce

1982 má vyjít dodatek/, v roce 1977 Soupis regionálních geologických bib-

liografií a v roce 1978 Soupis regionálních geografických bibliografií.

Rovněž vydala soupis bibliografických a botanických bibliografií. Uvedené

bibliografie byly vydány většinou jako součást periodika Novinky litera-

tury a obsahují mimo věcně uspořádané bibliografické záznamy bibliografií

i přehled slovníků, biobibliografií, kompendií a dalších informačních pří-

ruček. Ze zahraničních bibliografií bych ráda upozornila na známý soupis

MAAE A List of Bibliographies on Nuclear Energy.

K rychlé informaci o literatuře oboru, o jejím vyhledávání, o exis-

tujících hlavních knihovnách, časopisech apod. jsou určeny úvody do lite-

ratury oborů. Tyto úvody a přehledy vydává hlavně londýnské nakladatelství

Butterworth. V roce 1975 vyšla např. publikace Use of Physics Literature

nebo Use-of Earth Sciences Literature /první vydání již v roce 1973/.

V těchto publikacích je uveden popis jednotlivých druhů literatury, popis

knihoven včetně poskytovaných služeb, přehled hlavní literatury oboru a

doporučené informační literatury. Podobných příruček je velmi mnoho. U nás

vyšel hned po druhé světové válce, a to od Jiřího Krále Úvod do zeměpisné

literatury. Další velký přehled zeměpisné literatury je zahrnut v prvním

díle Všeobecného zeměpisu od Josefa Kunce z roku 1960. V následujícím roce

byla vydána publikace Chemická literatura a její využití v praxi od Oldři-

cha Hanče.

Pro informaci, která témata byla zpracována pro jednorázové odborné

přírodovědné bibliografie, uvádím tyto materiály: Bibliografie radioaktiv-

ních surovin ČSSR z roku 1973 od M, Reného, dále Scattering of Thermal

Neutrons /A bibliography 1832-1974/ vydanou v roce 1974, New York, Plenum

Press, Fyzika elektronnych i atomnych stolknovanij..Bibliografičeskij

ukazatel za g. 1967-1973, vydanou v Leningradě v roce 1977. Tyto a další

bibliografie jsou zachyceny v již uvedených bibliografiích bibliografií.

Pro první orientační informaci nám postačí encyklopedie a jiné slov-

níky, upozorňuji proto ještě na soupisy slovníků, jako je např. biblio-

grafie vydaná v roce 1975 v Bratislavě Encyklopédie a slovníky prírodných

vied.

Pro rychlou orientaci v knižních novinkách získaných v ČSSR ze zahra-

ničí z oblasti přírodních věd doporučuji,i věcný souborný katalog zahra-

niční přírodovědné literatury, který je k dispozici ve Státní knihovně ČSR.

V něm jsou záznamy přírodovědné literatury věcně řazeny a přitom i doplně-

ny signaturou knihovny nebo organizace, která knihu vlastní, což je výhodou
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pro meziknihovní výpůjční službu.

Při zjišťování publikací určitého autora je možné využívat personál-

ní bibliografie, popř. bibliografie. V současné době neexistuje v ČSSR

žádný* bibliografický slovník českých a slovenských vědeckých pracovníků.

Soupisy jejich prací jsou většinou uveřejňovány na závěr jubilejních člán-

ků, popř. nekrologů, které bývají většinou podchyceny v bibliografiích

bibliografií.

Závěrem bych chtěla podotknout, že zejména informační pracovníci by

měli přírodovědné i všeobecné bibliografie využívat. Teprve delší praxe

ukáže, které bibliografie a pro jaké účely je nejvhodnější používat. Na-

příklad lze řešit i dotaz odborníka na publikaci, o které slyšel někde

na sympoziu a pamatuje si jméno autora i titul pouze přibližně. Nakonec

bibliografický pracovník zjistí, žé autor se jmenuje úplně jinak, že nejde

o monografii, ale o článek ze sborníku a pouze titul je přibližný. I tako-

vé případy však lze právě pomocí bibliografií řešit.
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PUBLIKAČNĚ VYDAVATELSKÁ" A REPROGRAFICKÁ" ČINNOST V OBIS tfWVR

RNDr. Jiří R. P š k n i c e , tfstav pro výzkum, výrobu a využití radioizo-

topů, Praha

Rychlý rozvoj vědy a techniky v posledních desetiletích a nepřetržité

a stále se rozrůstající pronikání jejích výsledků do široké oblasti národ-

ního hospodářství, zejména do výrobních systémů, přineslo nový impuls ta-

ké do procesů zdokonalování výroby, řídicích operací a řídicí práce i je-

jí organizace v širokém slova smyslu. V podmínkách, kdy ve světové sousta-

vě vědeckovýzkumných pracovišť vznikají milióny nových poznatků představu-

jící ohromující potenciál možných budoucích výrobkových a technologických

inovací, vznikají i velké nároky na hodnocení využitelnosti těchto poznat-

ků pro rozvoj průmyslu a pro komplexní přípravu inovací.

Ze společenského hlediska je vydavatelská a publikační činnost jednou

z forem informační činnosti, kterou je v tfVWR pověřeno středisko pro vě-

decké, technické a ekonomické informace. Je spojovacím článkem mezi oblas--

ti tvůrčí, zpracovatelskou a oblastí uživatelskou. Využívání jejích výsled-

ků je věcí profesionálního návyku, na který má vliv úroveň vzdělání uživa-

tele, typ vykonávané činnosti a přístup k práci vůbec.

Jubilejní rok 1979 byl nejen rokem šedesátého výročí založení ústa-

vu, ale i rokem, ve kterém publikačně vydavatelská činnost dovršila své

dvacáté výročí. Počátky publikačně vydavatelské činnosti spadají do roku

1959, kdy došlo na základě mohutného rozvoje využívání energie atomového

jádra, které nastalo po druhé světové válce, nejen k programové změně

náplně ústavu, ale i ke změně jeho původního názvu z Radiologického ústa-

vu na název vyjadřující přesněji náplň jeho činnosti - ÚVWR. Jedním

z programových rozhodnutí v roce 1959 bylo vydávat bulletin RADIOISOTOPY,

který by uveřejňoval publikace pracovníků ústavu, a reprezentoval tak jeho

bohatou činnost. Kromě toho měl bulletin seznamovat odběratele radionukli-

dů s možností jejich využití ve všech oblastech národního hospodářství. Do

roku 1963 bylo vydáno celkem 16 čísel bulletinu Radioisotopy.

Postupem času však začaly do bulletinu Radioisotopy docházet i pub-

likace pracovníků z jiných organizací, vysokých škol, ústavů i pracovníků

ze zahraničí. Proto bylo zahájeno v roce 1964 jeho pravidelné vydávání.

Přehled o uveřejněných počtech publikací za období 1959 až 1981 je v tab.l.

Vzhledem ke strukturo prací docházejících do redakce bulletinu bylo

rozhodnuto vydávat další dvě tematické řady. Jsou to REPORTY tfvWR a SBORNfK

prací z oblasti jaderné vědy a techniky. Seznam dosud vydaných sborníků

a reportů je uveden v tab. 3 a 4.
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V tab. 2 jsou uvedeny počty odběratelů a odebíraných čísel bulletinu

RADIOISOTOPY u nás a v zahraničí za období 1973 až 1981. Publikačně vyda-

vatelskou činnost ještě doplňuje tab. 5, která uvádí seznam vydaných a

k vydání připravených souhrnných obsahů a rejstříků bulletinu RADIOISOTOPY.

Stručné charakteristiky jednotlivých publikací vydávaných ÚVWR:

RADIOISOTOPY - evid. čís. ÚVTEI-73 457 /od roku 1959/, evid. kód RAISBC.

Bulletin RADIOISOTOPY vychází pravidelně šestkrát ročně v nákladu 300 ku-

sů. Průměrný rozsah jednoho čísla je 150 stran. V časopise jsou publiková-

ny původní a přehledové články, popř. předběžná sdělení z oblasti využívá-

ní radionuklidů /radionuklidy značených sloučenin, radiofarmak a uzavře-

ných zářičů pro lékařské účely/, dále z oblasti radiační chemie, zdrojů

ionizujícího záření, osobní dozimetrie, radioindikátorovych metod, výroby

radionuklidů, uzavřených zářičů pro průmyslové účely a etalonů radioakti-

vity, bezpečnosti při práci s ionizujícím zářením, kontrolních metod radio-

aktivních výrobků, měření aktivity a přístrojového vybavení, matematických

metod a aplikací výpočetní techniky, články vycházejí v českém nebo ve

slovenském jazyce, popř. v některém ze světových jazyků, a jsou opatřeny

anglickými souhrny. Na konci každého ročníku je vydáván souhrnný obsah

včetně autorského rejstříku. Autoři jednotlivých publikací dostanou 50 ku-

sů separátu zdarma.

SBORNÍK prací z oblasti jaderné vědy a techniky - evid. čís. ÚVTEI-73 458

/od roku 1973/

Tento SBORNÍK vychází jednou až dvakrát ročně v nákladu minimálně 250 ku-

sů. Přináší přehledy o výzkumných zprávách ÚVWR včetně abstraktů, souhrny

prací ze sympozií, konferencí, seminářů a panelů, přehledy prací z význam-

ných oblastí aplikací radionuklidů v národním hospodářství. SBORNÍK je za-

sílán odběratelům bulletinu RADIOISOTOPY u nás a v zahraničí.

REPORT Ú W V R - evid. čís. ÚVTEI-73 459 /od roku 1968/

REPORTY ÚVWR vycházejí jednou až dvakrát ročně v nákladu minimálně 250 ku-

sů. Obsahují vybrané původní práce nebo souhrny výzkumných prací a pře-

hledové Články pracovníků ÚVWR v jazyce anglickém. REPORTY ÚVWR jsou za-

sílány odběratelům bulletinu RADIOISOTOPY u nás a v zahraničí.

Přípravu a vydávání všech tří publikací řídí redakční rada, jejíž

činnost a jednotlivé vazby jsou patrné z obr. 1. činnost redakční rady je

usměrňována publikační komisí ústavu. Tisk uvedených publikací se zadává

Tiskařským závodům, n.p., v Praze; tiskne se fotomechanickým ofsetovým tis-

kem. Vazba publikací se dělá v kooperaci s jinými organizacemi. Technicky

a organizačně je vydávání publikací včetně jejich rozesílání zabezpečová-

no pracovníky OBIS ÚVWR.
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Vzrůstající zájem o uveřejňování publikací v bulletinu RADIOISOTOPY

nejen pracovníky ústavu, ale i autory z jiných organizací a ze zahraničí,

a rovněž stoupající odběr publikací vydávaných IÍWVR potvrzuje správnost

záměrů ediční politiky ústavu. Rostoucí zájem lze přičíst i tomu, že pub-

likace uveřejňované v bulletinu RADIOISOTOPY, jakož i v obou dalších tema-

tických řadách /SBORNÍK A REPORTY/, jsou abstrahovány předními referáto-

vými časopisy, jako INIS-Atomindex, Chemical Abstracts, Referativnyj žur-

nál chimija a Referativnyj žurnál biologičeskaja chimija. Tím, že se ve

světovém měřítku šíří informovanost o pracích uveřejňovaných v těchto

publikacích, rostou i požadavky na zasílání separátu abstrahovaných prací.

Tento zájem se projevil i ve stoupající odborné úrovni obsahové ná-

plně vydávaných publikací a ve výběru aktuálnícn témat. I když nejsou pub-

likace vydávané tíWVR rozšiřovány prostřednictvím PNS, nýbrž vydávají se

jako účelový náklad, projevuje se o jejich odběr stále větší zájem i v za-

hraničí, a to jak v socialistických státech, tak i ve státech ostatních.

V souvislosti s vydavatelsko-ideovým zaměřením jednotlivých řad pub-

likací ťJVWR a s jejich specializovanou odbornou náplní je snahou vydava-

telů uplatnit v ediční činnosti tfWVR i některé z obecných vydavatelských

záměrů; obsah vydávaných publikací by měl vedle své odborné náplně přispí-

vat podle svých možností.

- k politicko-odborné výchově odborné veřejnosti a k angažovanosti v inten-

cích státní politiky

- ke zvyšování kvalifikace na všech stupních

- k tematickému zaměření ve vztahu k vědeckotechnickému rozvoji aplikací

radionuklidů a ionizujícího záření ve všech oblastech národního hospo-

dářství

- k reakci na problematiku komplexní socialistické racionalizace a vyná-

lezcovského a zlepšovatelského hnutí

S více než dvacetiletým odstupem lze souhrnně konstatovat, že snaha

vydavatelů přes některé obtíže, hlavně technického charakteru, dosáhla vy-

tyčených cílů. Jistou stabilizací obsahové náplně, odbornou náročností na

vydávané publikace a jejich vnější úpravu se vytvořila určitá platforma,

která je výchozím bodem pro další rozvoj a uplatnění perspektivních zámě-

rů v publikační a vydavatelské činnosti ústavu.

Obor reprografie a její funkce ve společnosti

Bez informací nemůže existovat výroba, bez obsahové kvality informa-

cí nemůže existovat společenský pokrok a racionalizace lidské činnosti.

Přitom je třeba brát v úvahu i to, že v integrovaném modelu hospodář-

ství postaveného na zásadách demokratického centralismu a mezinárodní děl-

by práce jde vždy o zabezpečení rozsáhlých, rozvětvených a vzájemně
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propojených systémů, které vyžadují šíření dokumentů ve větším rozsahu

než v modelech individuálního hospodářství. Dnes je již obecnou pravdou,

že v těchto oblastech zaujímá důležité a mnohdy nezastupitelné místo re-

prografie, která náleží do celého komplexu výpočetní a organizační tech-

niky.

Reprografie ve VTEI je jedním z nástrojů informační práce, který je

ve svém celku schopen řešit tyto problémy informačních soustav:

- rozmnožování dokumentů zasahujících do tzv. komunikačního problému ve

společnosti

- miniaturizaci fondu dotýkající se ukládání dokumentů

- strojové vyhledávání a ukládání mikrografických médií a mikrozáznamů

Reprografie sama je technologickým procesem /viz obr. 2/ využívají-

cím obecné techniky, přizpůsobujícím si nosiče pro tři úkoly výše uvedené

tak, aby vyhovovaly informačním systémům.

Reprografické techniky jsou nezbytným nástrojem střediska VTEI a za-

hrnují především obrazové reprodukční techniky fotografie, diazografie,

elektrografie a fotoelektrografie, termografie a další tiskové techniky.

Technologická síť /viz obr. 2/ poskytuje přehled o stavbě reprogra-

fie a vyjadřuje grafickou formou možné technologické vazby při zpracování

informačních médií. Informace, která prochází technologickou sítí a mění

svou formu, má tři charakteristické oblasti:

- konverzi informace zahrnující pochody, které informaci uvedou do repro-

graficky zpracovatelné formy

- transformaci předlohy, která mění rozměrové a materiálové vlastnosti

média

- rozmnožování, které je oblastí produkce

Každá z uvedených oblastí má v tvorbě a v ťípravách informačních mé-

dií zvláštní funkci. Podrobný popis možností a příkladů je uveden v lite-

ratuře. Přehled vhodných aplikací reprografických technologií je uveden

v tab. 6, převzaté z práce Farského.

Reprografie ve středisku VTEI

Současný růst množství informačních zdrojů může středisko VTEI

zvládnout poskytováním rozsáhlých služeb. Tak např. v oblasti bezprostřed-

ního využití informačních zdrojů mají největší význam kopírovací techniky,

resp. kopírovací přístroje. Těmito přístroji je možné okamžitě vyhotovit

kopie různých dokumentů, příkazů, směrnic, pokynů, korespondence, ale i
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tiskových matric pro účelový tisk. Význam má i požadavek na změnu měřít-

ka ve srovnání s původním podkladem, a to především na zmenšení, aniž utrpí

kvalita reprodukce.

Rozdělení reprografických činností ve VTEI a schematické znázornění

používaných technologií a sledu zobrazovacích postupů /viz obr. 2/ dovolu-

je vytvořit představu o rozsahu poskytovaných služeb. Zobrazovací techniky

tvoří podstatu rozmnožování a miniaturizace. Reprografie VTEI využívá

zejména fotografie, diazografie a elektrografie.

K těmto technikám se počítají i techniky tiskové, které umožňují pře-

nos obrazu informace mechanickou cestou:

- ofset prováděný formou maloofsetového tisku v kooperaci nebo vlastním

zařízením

- šablonový tisk užívaný reprografií v modifikaci průtisku /cyklostyl/

- snímací tisk užívaný reprografií v modifikaci lihotisku /ormig/

S přestěhováním ústavu do nových prostor byla zrušena technika foto-

grafie. Dále se z kapacitních důvodů nedělá šablonový a snímací tisk. Obě

posledně uvedené tiskové techniky používal tfWVR mimo kompetenční působ-

nost střediska VTEI.

Reprografická média používaná ve VTEI

Reprografická informační média jsou technickým prostředkem informač-
ního pracovníka, který jimi plní své informační úkoly. Musí co nejvíce od-
povídat jak požadavkům uživatele, tak i požadavkům celé informační sousta-
vy.

V reprografické praxi se setkáváme se dvěma základními druhy médií:

- s médii, jejichž uživatelské vlastnosti mají povahu přirozených dokumen-
tů; patří k nim kopie a výtisky

- s médii s novými uživatelskými vlastnostmi, které se vyznačují tím, že
informaci na nich zobrazenou lze číst pouze pomocí optického zařízení;
jde o mikrografická média /

Podrobnosti o vlastnostech jednotlivých médií, jejich zpracování a
vhodnosti použití v informační praxi jsou uvedeny v literatuře.

Reprografické techniky zajišťované střediskem VTEI

Reprografické techniky založené na fotografii se v našem informačním
středisku bohatě využívaly jednak k obrazové dokumentaci, k fotografování
předloh apod., jednak zejména v nekonvenčních procesech.
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Se zřetelem na výhodnost použití elektrografických procesů v infor-

mační technice se od konvenčních způsobů záznamu informace fotografickou

cestou postupně upouští a fotografie se přesouvá do oblasti nekonvenčních

způsobů zpracování a technik. Přehled o množství střediskem VTEI poskytor

váných reprografických služeb za období 1968 až 1982 je uveden v tab. 7 a

v jejím grafickém vyjádření /viz obr. 3/.

Mnoho těchto procesů se však dělá v ÚVWR mimo středisko VTEI, jako

filmová dozimetrie ionizujícího záření, autoradiografie apod. Nicméně se

ve středisku VTEI věnuje značná pozornost nekonvenčním procesům, zejména

takovým, které umožňují např. holografii.

Z bohaté literatury o fotografii lze doporučit díla encyklopedické-

ho charakteru.

Diazografie

V našem informačním středisku je diazografie běžným procesem se suchým

vyvoláváním. Použitý přístroj OCÉ 106 dovoluje zpracovávat obrazové i psa-

né dokumenty až do velikosti formátu A 3. Uvedený postup se používá zvláště

pro rozmnožování výzkumných zpráv a dílenských výkresů.

Aplikované diazografické procesy, jako diazo-kovový proces, diazoter-

mografický proces a několikabarevná diazografie se nepoužívají.

Pro nesporné výhody je třeba se zmínit ještě o použití tzv. vezikulár-

ního Kalvarova procesu, který je novým kopírovacím procesem bez použití

sloučenin stříbra.

Tento proces patří rovněž mezi postupy, které využívají schopnosti ně-

kterých diazosloučenin uvolňovat při fotochemickém rozkladu plynný dusík.

Transparentní filmový podklad obsahuje diazosloučeniny, které se po osvět-

lení ultrafialovým zářením a po krátkém zahřátí rozloží za vzniku nepatr-

ných bublinek dusíku. Ty zůstanou uzavřeny ve hmotě polymeru a vytvářejí

rozptylný /difrakční/ obraz pozorovatelný v usměrněném /kondenzovaném/ svět-

le. Výsledný obraz je v odraženém světle žlutý až mléčně kalný. V procháze-

jícím světle má velkou hustotu, takže se při projekci jeví jako černý. Ten-

to obraz vytvořený přeskupením nosného média má velkou rozlišovací schopnost,

jež podle údajů v literatuře dosahuje 600 čar na 1 mm.

Nesporné výhody, které vyplývají při pcužití vezikulárních filmů, jsou

uvedeny v následujícím výčtu. Tyto filmy jsou citlivé pouze na ultrafialo-

vé záření. Dovolují proto manipulaci v normálně osvětlené místnosti. Citli-

vá vrstva neobsahuje žádné drahé stříbro. Osoby, které obsluhují zařízení,

nemusí pracovat v temné místnosti, takže si méně namáhají zrak. Suché a
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rychlé vyvolávání pomocí tepla dovoluje pracovat bez jakýchkoli chemiká-

lií. Odpadá tím příprava jakýchkoli roztoků a jejich uchovávání. Kontrola

kvality obrazu je okamžitá ihned po vyvolání, protože celý" cyklus expozice,

vyvolání a fixace patří u vezikulárního procesu mezi nejrychlejší způsoby

získání obrazu. Obraz ve svém základu má spíše fyzikální než chemický cha-

rakter.

V současné době jsou známy dvě metody přímého zobrazování. Starší

metoda používá propustnější termoplast, který po prvé expozici a slabém

zahřátí umožňuje difúzi dusíku z vrstvy. Obraz se potom vytvoří při druhé

celkové expozici a po zahřátí. Novější metoda využívá zábleskové expozice

xenónových výbojek, kterou se po prvé expozici a vypuzení dusíku vrstva sou-

časně vyvolá a fixuje. Kalvarův proces se všeobecně používá ke zhotovová-

ní mikrofilmu.

Elektrografie

Mezi různými kopírovacími technikami patří elektrografii významné

místo. Výzkum a vývoj v oblasti polovodičů odkryl velké možnosti nových

způsobů obrazového záznamu, který se v podstatě liší od fotografických me-

tod založených na využití halogenidostříbrných vrstev. Ve své podstatě je

elektrografie proces fyzikálně chemické a elektronické povahy. V procesu

dochází k selektivnímu vybíjení fotopolovodičové vrstvy světlem za tvorby

latentního obrazu. Základní vlastností polovodiče je relativně vysoký

ohmický odpor, který při osvětlení klesá úměrně množství dopadajícího zá-

ření za vzrůstu vodivosti. Tento proces probíhá v několika fázích. Elekt-

rizací fotopolovodičové vrstvy koronovým výbojem dochází k jejímu pokrytí

rovnoměrnou vrstvou elektrostatického náboje. V průběhu expozice nabité

vrstvy se vytváří latentní obraz. V místech, kam dopadá záření, dochází

k vybití vrstvy, kdežto v místech, kam záření nedopadá,'náboj zůstává. Při

vyvolání se zviditelňuje latentní elektrostatický obraz. Tento proces je

založen na principu elektrostatické přitažlivosti opačně nabitých částic.

Rozeznáváme vyvolání suché, při kterém se na latentní obraz přichytí

jemný práškový pigment /přenosové elektrografické kopírování/, a vyvolává-

ní kapalinové, při kterém je obrazotvorný pigment /toner/ suspendován

v kapalině o vysokém elektrickém odporu. Posledně uvedený způsob se použí-

vá při přímém elektrografickém kopírování.

Poslední fází je fixace obrazu na podložce, kterou se zabezpečí jeho

mechanická odolnost. U suchého způsobu vyvolávání je barvivo zafixováno

teplem, kdežto u kapalinového vyvolávání nastává fixace odpařením nosné

kapaliny.
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V elektrografii se používá několik druhů polovodičů. Předně je to se-

len, který se používá při přenosovém kopírování. V poslední době se věnuje

značná pozornost využití organických polovodičů umožňujících polotónové

zobrazení. Pro výrobu fotoelektrografických papírů se používá kysličník

zinečnatý ve vhodném organickém pojivu.. Při elektrografickém procesu se

při vyvolávání větších plošných obrazů objevuje tzv. okrajový efekt, kte-

rý je způsoben nerovnoměrným rozdílem elektrických polí nad povrchem na-

bité vrstvy.

Je třeba upozornit i na to, že použití xerografické techniky je mno-

hem širší, nikoli jenom pro kopírování a rozmnožování dokumentů, ale i

pro jiné nekonvenční postupy, jako je např. aplikace xerografie při radio-

grafii.

Ofsetový tisk

Tisk je souborem technik rozmnožování informačních médií, při nichž

dochází ke vzniku obrazu zejména přenosem barvy tiskovou formou na mate-

riál. V praxi středisek VTEI a knihoven je to zejména snímací tisk, průtisk

a ofsetový tisk. Pro pracovníky vydavatelství a redaktory byl vydán vhodný

přehled o tiskových technikách a o jejich aplikacích.

Charakteristickým znakem ofsetového tisku je použití tzv. ofsetového

válce pro přenos obrazu z matrice nebo tiskové formy na tento válec s po-

gumovaným plátnem a teprve z něho na papír. Princip ofsetového tisku spo-

čívá na vzájemné odpudivosti mastnoty a vody, na tzv. oleoafinitě. Jako

tiskové matrice se používají kovové, papírové nebo plastikové fólie. Obraz

na matrici je nanesen přímo kreslením nebo popisováním speciální mastnou

tuší, tužkou, inkoustem nebo páskou psacího stroje, évent. je reprodukován

některou z kopírovacích metod.

Přístrojové vybavení střediska VTEI ťJWVR

V přehledu jsou uvedeny přístroje, kterými ve středisku reprografie
disponuje OBIS tíWVR.

i

Elektrografické xerografické přístroje!

v tfWVR
od 1970

od 1975

od /1978/ 1981

od /1979/ 1981

od 1982
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/a/
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/a/ Přístroje ve vlastnictví ČSKAE

Diazografické přístroje

OCE* 106 /2 ks/ od 1972

1980

Tiskové přístroje /maloofsetová tiskárna/

R0T0-0FFSET 615 Odl981

Závěr

Závěrem lze stručně říci/ že se veškerá uvedená technika v reprogra-

fickém středisku OBIS IÍVWR plně využívá jak pro potřeby OBIS, tak i pro

servisní služby poskytované ústavu, ČSKAE i některým externím žadatelům.

Otevřeným problémem však zůstává nedostatečný servis pro údržbu a

opravy, a to jak Kancelářských strojů, tak výrobního družstva Mechanika.

K rozvinutí další efektivní činnosti a k rozšíření služeb střediska

reprografie je nezbytně nutné navrhnout programové racionalizační opatře-

ní s těmito závěry:

- provést nábor a přijmout kvalifikované pracovníky pro středisko repro-

grafie

- získat přidělení finančních prostředků na opravy a na nákup náhradních

dílů, event, nových zařízení pro inovaci reprografie se zřetelem na

rychlý pokrok, který reprografie prodělává

- přidělit vhodné pracovní a skladovací prostory vybavené podle platných

hygienicko-bezpečnostních předpisů a norem

- přidělit vhodný prostor pro fotokomoru, a umožnit tak využití fotogra-

fických technik, zvláště pro nekonvenční postupy, umožnit zavedení mikro-

grafie /nejlépe za použití Kalvarova procesu/, která by umožnila 1 pros-

torovou redukci uložených informačních fondů, event, automatizaci při je-

jich vyhledávání

- získat a přidělit finanční prostředky pro studium a osvojení nových

progresivních technologií a metod reprografie /např. holografie/

- získat a přidělit finanční prostředky na vybavení střediska elektric-

kými psacími stroji IBM Magnet Card Composer a IBM 82M Memory Typewriter

pro přípravu tiskových a jiných předloh

Zavedení nových progresivních technologií a metod by přispělo ke zkva-
litnění práce v různých oblastech ústavů, zejména v oblasti VTEI.

Pozn.i Přílohy zpracovány na mikrofiši /pol. 22-39/
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MOŽNOSTI A REALIZACE INFORMAČNÍCH A INFORMATICKÝCH POSTUPU V OTEI - Ú"JV,

ŘEZ

I n g . Antonín M o r a v e c , I n g . ' Robert T 1 a 1 k a ,
OTEI tfstav j a d e r n é h o výzkumu, Řež

Ú v o d

Ústav jaderného výzkumu Řež ČSKAE /ÚJV/ je významným výzkumným a vý-

vojovým pracovištěm v oblasti jaderné energetiky a techniky. Vykonává

funkci vedoucího pracoviště vědeckotechnického rozvoje v této oblasti

s celostátní a meziodvetvovou působností a plní i funkci odborného garan-

ta čs. účasti na integrovaném výzkumu fyziky reaktorů typu WER v rámci

Mezinárodního dočasného kolektivu RVHP. tfJV koordinuje práce v celostát-

ním měřítku v oblasti vývoje rychlých, výzkumných a experimentálních

reaktorů, v oblasti jaderné bezpečnosti, v oblasti zpracování radioaktiv-

ních odpadů a v oblasti vybraných problémů využívání ionizujícího záření.

Plní funkci celostátní kontrolní laboratoře, kontroly jaderných materiálů

pro účely záruk, normalizačního střediska pro jadernou energetiku v rámci

mezinárodního sdružení členských států RVHP, oborového informačního stře-

diska s mezioborovou působností pro jaderný výzkum. Spolupracuje se za-

hraničními organizacemi, a to především ze SSSR a z dalších zemí RVHP.

Podporuje a prosazuje rychlou realizaci nových poznatků a nových výsled-

ků výzkumu, techniky a výrobních zkušeností v praxi a poskytuje možnost

návaznosti aplikovaného výzkumu ve výzkumných a vývojových organizacích

jiných resortů. Pro účely národního hospodářství zabezpečuje výzkum a

výrobu radiofarmak pro lékařské, biologické a jiné účely, vyvíjí a vyrá-

bí polovodičové detektory, zabezpečuje ozařovací servis, využívá vybra-

ná experimentální a technická zařízení i-pro celostátní servisní služby.

tístav řeší výzkumné a vývojové práce z oborů jaderné energetiky, reakto-

rové fyziky a techniky reaktorových materiálů, jaderné chemie, technolo-

gie a aplikace ionizujícího záření.

V ÚJV se zpracovávají metodické a rozborové studie pro vytváření

dlouhodobých koucepcí rozvoje jaderně energetického komplexu včetně roz-

voje příslušné výzkumné a vývojové základny, vychovávají se vědečtí

aspiranti pro jaderné obory, pořádají se kursy a semináře a pomáhá se při

školení a výcviku odborných pracovníků pro jaderné elektrárny a jaderně

technická zařízení. To je jen krátký výčet hlavních úkolů (JJV. Pro splně-

ní pracovních úkolů ústav organizuje a poskytuje informační službu

v oblasti jaderného výzkumu a vydává odborné publikace.

Informační službu v U*JV zabezpečuje oborové informační středisko

/OBIS/ v rámci odvětvového informačního systému, tj. odbor technicko-
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ekonomických informací /OTEI/. Tento odbor se podílí na plnění úkolů

vyplývajících ze statutu ÚJV, jejichií stručný výčet byl uveden. OTEI dá-

le vede Základní knihovnu ČSKAE, jejíž činnost je jedním z hlavních před-

pokladů zdárného plnění vědeckovýzkumných činností ústavu i mimo něj.

členění informačních služeb (ÍJV jt v souladu s plněním úkolů na ně

kladených. Koncepce střediska se vytváří v harmonickém souladu s náročnos-

tí plněných vědeckovýzkumných úkolů. Existují tři hlavní skupiny, které

při vzájemné návaznosti plní poměrně samostatné úkoly. Jde o knihovnu,

o dokumentaci a o tisk. Kromě vnitroústavní činnosti plní OTEI mnoho úko-

lů pro externí uživatele zejména v rámci pověření funkcí pro jaderný výz-

kum v rámci odvětvového informačního systému. Významný pracovní úsek

střediska představuje publikační činnost, tj. vydávání ústavního časopisu

Nukleon, Seznamu časopisů z organizací v působnosti ČSKAE, Seznamu pub-

likační činnosti ÚJV, Přírůstkového seznamu Základní knihovny ČSKAE a ji-

ných příležitostných a propagačních materiálů.

I. OBIS /OTEI/ ÚJV - zaměření a členění

1. Skupina dokumentace

Pracovní náplň dosáhla významné změny, a to přechodem od ručních

rešerší ke strojovým. Ruční rešerše se nyní zpracovávají jen ve zcela

omezeném počtu na zvláštní témata, a to převážně z patentové oblasti.

V ťÍJV se již zcela rutinně využívají magnetopáskové služby pro zpracová-

ní rešerší, a to z těchto bází dat: INIS, CACON a DERWENT. Účast infor-

mačních pracovníků spočívá zejména v osvětové a v poradenské službě a

v detailnějším zpracování některých rešerší pro potřeby uživatelů.

K rozšíření působnosti informačně dokumentační práce letos významně při-

spěje zavedení a využívání terminálové stanice, která posílí spolupráci

informačních pracovišt s pracovišti výzkumu.

Studijní a publikační činnost má omezený rozsah, týká se převážně

studijně rozborových zpráv a spolupráce na zpracování různých odborných

témat, která jsou většinou publiko/ána v domácích odborných časopisech.

Vydavatelská činnost zahrnuje odbornou přípravu ústavních publikací a

vydávání již jmenovaných časopisů.

Tato skupina se stará dále o jednotnou úpravu, klasifikaci a evi-

denci ústavních vnitřních zpráv, reportů, referátů na různé semináře,

konference apod., ale také časopiseckých příspěvků a. různých jiných pub-

likací. Vnitřní zprávy a reporty jsou poskytovány pro odvětvovou evidenci

nekonvenčních materiálů čs. jaderného programu a pro ústřední evidence

ÚVTEI-STK. Separátně jsou evidovány a klasifikovány knihovny na vybrané

koordinační úkoly ústavu, jako např. pro rychlé reaktory, radiační tech-

nologii a bezpečnost jaderně energetických zařízení. Řešitelům těchto
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•J
úkolů jsou poskytovány roční anotační přehledy a klasifikace výzkumných

zpráv i z jiných spolupracujících ústavů. Nezanedbatelnou stránkou doku-

mentační činnosti je třídění odborné literatury podle mezinárodního de-

setinného třídění, rovněž třídění podle dalších hledisek a pro speciální

účely.

2. Skupina knihovny

Tato skupina se stará o Základní knihovnu ČSKAE, která poskytuje

knihovnické a bibliografické služby organizacím v působnosti ČSKAE a

ÚJF ČSAV. Pro jejich potřeby jsou vydávány přírůstky literatury knihovny

a ročně obnovován Seznam periodik knihoven v působnosti ČSKAE. Knihovna

dále zpracovává centrální evidenci veškerých knih a časopisů, distribuuje

publikace MAAE v ČSSR, organizuje základní fond klíčové literatury včetně

údržby a revize a poskytuje meziknihovní výpůjční službu.

3. Technická skupina

Technická skupina má na starosti ofsetový tisk, fotolaboratoř, xe-

rografii, ormig, cyklostyl a světlotisk. Toto vybavení slouží pro vydá-

vání vnitřních výzkumných zpráv, reportů, referátů, ale i propagačních

materiálů a příležitostných tiskovin pro potřeby ÚJV. Rostoucí požadav-

ky na kvantitu i kvalitu těchto prací však vyžadují kooperaci v této

oblasti, zejména s ÚISJP, které např. tiskne časopis Nukleon a některé

reporty.

To je stručné shrnutí hlavních činností, jež vykonává OBIS ÚJV.

Mezi významné činnosti střediska patří, jak již bylo uvedeno, též zabez-

pečování rešeršní služby se všemi navazujícími činnostmi.

II. Služby INIS

Služby INIS spolu s dalšími informačními systémy představují znač-

ný přínos pro řešení výzkumných úkolů v jaderné oblasti. Zpočátku byly

využívány referátové časopisy /INIS-Atomindex aj./ pro zpracování ruč-

ních rešerší průběžných i retrospektivních. S postupným zaváděním počí-

tačového zpracování a s rozšiřováním služeb magnetopáskových systémů se

rozšířil i počet zájemců o tyto služby. Další zkvalitnění služeb předsta-

vuje zavedení terminálového napojení na databáze MAAE ve Vídni. Hlavní

přínos služeb INIS spočívá zejména v rychlém a v kvalitním poskytování

informací, které se projevuje jak ve zkrácení doby řešení úkolu, tak

v jeho lepší kvalitě. tfJV využívá služby INIS poskytované ÚISJP již od

samého počátku, někteří jeho pracovníci externě spolupracovali s ÚISJP

i při zabezpečování vstupních materiálů pro INIS. Vybrané práce vědeckých

a výzkumných pracovníků ÚJV jsou také ÚISJP zpracovány do čs. vstupu
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systému INIS. Řešitelé požadují průběžné nebo retrospektivní rešerše,
zejména při zahájení nových úkolů.

Počet odebíraných výstupů se ustálil na 80 - 90 průběžných rešerší

INIS ročně a asi na 30 kopiích průběžných rešerší /viz tab. I/. Pro odběr

průběžných rešerší se každoročně uzavírá rámcová hospodářská smlouva

s tflSJP. Kopie průběžných rešerší se využívají od konce roku 1977, kdy by-

la tato forma zavedena.

Využívání systému INIS onťput v (ÍJV

Tab. 1

Rešerše

průběžné

kopie průb. rešerší

retrospektivní

1977

77

5

1978

77

15

1979

76

15

13

1980

88

22

20

1981

80

37

19

1982

83

36

8+x

V návaznosti na využívání rešerší se vyžadují i další služby. Týka-

jí se především získávání primární literatury, a to jak časopisecké, tak

nekonvenční. Ta se získává z fondů Základní knihovny ČSKAE, ale také

prostřednictvím 1ÍISJP. Některé rešerše detailněji rozpracovávají infor-

mační pracovníci tÍJV.

V ÚJV byla uspořádána anketa, která měla zhodnotit přínos systému

INIS -output pro vědecké a výzkumné pracovníky ústavu. Z této ankety vy-

plynulo, že při zahájení prací na nových úkolech řešitel v převážné míře

požaduje vypracování retrospektivní rešerše, popř. zadání průběžné rešer-

še. Některým řešitelům tato forma nevyhovuje, nebot jejich tematika není

pokryta magnetopáskovými službami. Někteří pracovníci si zpracovávají

ruční rešerše sami, a to i z referátového periodika INIS-Atomindex nebo

si je zadávají prostřednictvím střediska OTEI. INIS-Atomindex je využíván

pro zpětné vyhledávání informací na základě literárních odkazů. Problémem

zůstává volnost získávání primární literatury, která kolísá u časopisecké

literatury od 5 - 95 % a u nekonvenční literatury /reporty, konference,

referáty apod./ mezi 40 - 80 %„ Terminál v ÚISJP se využívá jen částečně,

a to zejména pro ladění rešeršních dotazů. Nevýhodou je vzdálenost ťflSJP

od odborných a výzkumných pracovišť, kde jsou vlastní uživatelé informa-

cí. Tato forma vyhledávání informací se jeví vzhledem ke značným časovým

ztrátám jako málo operativní.

V tomto roce již proběhla v (JJV technická zkouška napojení plánova-

né koncové terminálové stanice na magnetopáskové databáze v tfJV MAAE

přes tflSJP. Pro účely experimentálního propojení tflSJP zapůjčilo a insta-

lovalo v ÚJV potřebné zařízení. Byly úspěšně vyladěny dvě retrospektivní
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rešerše. Je zřejmé, že vybudováním terminálové stanice v tíJV vznikne

úspora jak na cestovních nákladech, tak ve využití a úspoře pracovní do-

by odborných pracovníků a dosáhne se i větší efektivnosti informační čin-

nosti.

Závěrem lze konstatovat, že terminálové propojení do ÚJV je v soula-

du se současným světovým trendem informační politiky. Terminálové propo-

jení umožní prostřednictvím tfvTEI-ÚTZ i vstupy do dalších zahraničních

bází dat a jejich využívání, což bude mít příznivý vliv i na plnění výz-

kumných úkolů zejména z hlediska jejich ekonomiky.

III. Služby CACON - rešerše CA-Search

CA-Search je jednou ze služeb Chemical Abstract Service /CAS/. Mag-

netické pásky z této služby obsahují údaje z časopisu Chemical Abstracts

/CA/. Na pásce je v rámci jednoho hitu soubor klíčových slov. Kromě toho

je u každého odkazu /hitu/ uvedeno číslo sekce, subsekce, datum publiko-

vání a jiné údaje.

Princip zadávání a přípravy profilu CA-Search je obecně znám, nic-

méně je znázorněn na obr.' 1. Jeho uzlové etapy jsou:

Po y*. studování základního materiálu o problému a po porovnání bází

dat, jež máme k dispozici, formulujeme profil /2/. Následuje zařazení do

zpracování /3/. Výsledkem zpracování je rešerše /4/. Pak prozkoumáme, zda

rezultující profil vyhovuje /5/. V kladném případě dojde k vyhodnocení

profilu podle pokynů skupiny přidělené příslušnému oboru /6/. Tento děj

se pravidelně opakuje. Jestliže profil nevyhovuje /7/, je zaslán k úpra-

vě /8/. Jako kontrolu odešle skupina výpis upravené varianty profilu /9/

a po jeho schválení se opakuje cyklus /od 3/.

Zcela odlišný je postup při volbě z již zpracovávaných profilů, tzv.

parazitických. Začneme výběrem vhodného profilu z rejstříku /nebo katalo-

gu/ již zpracovávaných profilů /10/. Dále požádáme o výpis v/braných pro-

filů /li/, z něhož provedeme výběr /12/. Následuje požadavek na připojení

vybraných profilů a vše se cyklicky opakuje /14/. Cyklus pravidelně

kontrolujeme /15/.

Jestliže při obou postupech, tj. při formulování přímého nebo para-

zitního profilu, jeho náplň nevyhovuje /16/, pak zadáme požadavek na jeho

zrušení. To je tedy obvyklé schéma obou druhů profilů z báze dat CA-Search,

Základními kategoriemi v bázi dat CA-Search jsou sekce a subsekce.

Sekce jsou předmětově orientované kategorie chemických věd. Jsou

označeny dvojcifernými čísly. Např. č. 01-20 zahrnují biochemii, č. 21-34
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organickou chemii, 35-46 makromolekulami chemii, 65-80 fyzikální a ana-

lytickou chemii.

Subsekce zahrnují jemnější dělení sekcí z hlediska metodiky, analyti-

ky, funkčních pochodů /např. v rostlinách a živočiších/ apod.

Každý záznam o dokumentu je zařazen pouze do jedné sekce nebo sub-

sekce. O zařazení rozhoduje již autor dokumentu podle toho, na jakou

vlastnost nebo na jaký děj klade důraz.

Velmi důležitou kategorií báze dat CA-Search jsou křížové dotazy

/Cross-References/. Vývojově nejstarším účelem těchto dotazů bylo připo-

menout uživateli, že kromě jím pregnantně specifikované sekce existují a

jsou zpracovávány ještě sekce příbuzné jeho zaměření. S postupujícím vý-

vojem chemie,.jejích částí a příbuzných přírodních věd mohou subsekce

sloužit tomu, co nazýváme interdisciplinaritou moderní vědy. Jde nejen

o prokřížení obsahu, o zaměření různých vědních disciplín, ale také

o iniciační efekty. Při nich probíhá zpravidla tento postup:

Zpracovatel rešerše perceptuje údaje např. ze dvou příbuzných nebo

částečně příbuzných oborů. Tento vstup může být bu3 vizuální, nebo lo-

gický, nebo postupně obojího druhu. Potom následuje hlubší formování

problému, někdy celého oboru, zpravidla však mezioboru. V další fázi do-

chází k vertikálnímu i horizontálnímu propracování interdisciplinárního

tématu. Po této formulaci problematika přejde do laboratorního stadia.

Experimentátoři bu3 navážou na vlastní naměřená data, porovnají s nimi

hodnoty nalezené v rešerši, je-li to dostupné, doplní mezery v datech

nebo rozpracují metody k získání zcela nových dat.

Má-li zpracovávané interdisciplinární téma realizační výstup, pak

na laboratorní výzkum naváže cyklus výzkum-vývoj-výroba.

Možnosti využití CA-Search v ÚJV

Využívání báze dat CA začalo v ÚJV od roku 1974. Nejdříve jen na

podkladě rekognoskačním, tj. zkoušelo se, co může báze dat poskytnout

fyzikálním i chemickým oborům, později se profily ustálily na výlučně

chemické tematice.
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Počet rešerší CA-Search za období 1974-1982 odebíraných v tfJV

Tab. 2

Rok

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982 zač.

Počet profilů

17

16

25

20

22

25

25

25

25

Počet odběratelů

17

17
12

14

17

17

17

17

17

Jak již bylo řečeno, tfJV rozpracovává pět nových témat výzkumu:

rychlé reaktory, lehkovodní reaktory, polovodičové detektory a radiační

technologie, radiofarmaka a.radioaktivní odpady. I když profily CA-Search,

jež odebírají uživatelé v IÍJV, jsou až na jednu výjimku chemického zamě-

ření, týkají se všech nosných programů ústavu. Přesto je možné profily

rozdělit do šesti tematických skupin: sloučeniny uranu a transurany

/složky jaderných paliv/, ionexy, jejich chemismus a technologické apli-

kace, separační pochody, extrakce, fluórová chemie, zvláštní nebo nové

látky /například interkalární sloučeniny a jejich fyzikálně chemické

vlastnosti/. Sedmým, nechemickým tématem je profil laser. Toto téma je

kontinuací dříve zpracovávaných témat týkajících se analytických laserů

a svařování termočlánků pulsním laserem.

IV. Využívání báze dat DERWENT v (ÍJV

Pro evidenci patentů a patentové literatury v tJJV bylo nutné vyzkou-

šet vybrané báze dat. Nejdříve se pro patentové rešerše využívaly báze

dat INIS a CA/původní forma/. Od roku 1981 ústřední knihovna patentové

literatury dělá orientační a pokusné rešerše z magnetopáskové báze dat

DERWENT. Zatím bylo pro potřeby tJJV pořízeno asi 15 rešerší.

Tematika patentových rešerší se týkala převážně chemických oborů

/využití katalyzátorů v jaderné chemii, technicium jako katalyzátor nebo

jeho součást/. Jedno téma v roce 1981 bylo zaměřeno biologicky /automatic-

ká a poloautomatická optická zařízení na počítání krvinek v lidské krvi/.

Průměrná relevance dosahuje 8 - 1 0 hitů na jednu rešerši o průměrném poč-

tu hitů 200 /tj. 4 - 5 %/.
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Využití zpracovaných výstupů z báze dat DERWENT se týká hlavně průz-

kumu novosti, eventuálně variací patentových význaků u nově podávaných

patentů. Není to však jediná aplikace těchto rešerší.

Bázi dat DERWENT lze využít také pro prognostické účely. To prokáza-

la např. I. Komrsková z ÚKPL v Praze ve své studii "Metoda deskriptivní-

ho systému". Jde o jednoduché využití matematických posloupností, přičemž

se hledá maximum četnosti vynálezů v daném oboru a maximum hodnoty závaž-

ných vynálezů.

IV. Tezaurus. Převodník: Tezaurus - MDT pro jaderné obory

Již od konce šedesátých a začátku sedmdesátých, let se objevuje v ja-

derné informatice rozpor mezi nerovnoměrností a nerozpracovaností systému

mezinárodního desetinného třídění /MDT, UDC, UDK/ a rozvojem nových vědec-

kých /přírodovědeckých, matematirkých, technických/ oborů, a to jak teore-

tických, tak aplikovaných. Velmi markantní je tento rozpor u nových kate-

gorií interdisciplinárních. Jako malá ukázka necht poslouží údaj MDT pro

radiační chemii: pro celý dnes rozsáhlý obor v teorii i aplikacích slouží

jediné číslo MDT! Totéž lze uvést o radiační bezpečnosti, o spolehlivosti

jaderných zařízení, o technické dozimetrii a o dalších oborech jaderných

věd.

Souběžně s těmito nedostatky se vyvíjel i jiný jev, spíše psycholo-

gické povahy: je to averze uživatelů knihoven s jadernou tematikou vůči

MDT. Týká se to jak pracovníků teoretických oborů /fyziků, jaderných che-

miků, fyzikálních metalurgů/, tak i techniků. Technici však mají k MDT

alespoň tolerantní vztah. Také některé knihovny ústavů v působnosti ČSKAE

i ČSAV nepoužívají ke klasifikaci systém MDT.

Obě tyto tendence vedly ve skupině dokumentace při OTEI k záměru po-

kusit se o dvě zlepšení v této situaci:

- doplnit a zjemnit členění MDT u těch oborů a podoborů jaderných věd,

u nichž je tato potřeba zvláště markantní

- vypracovat převodník mezi MDT a tímto "zpodrobněným" tezaurem

Za tímto dvojím účelem podnikáme v OTEI tato opatření:

a/ pořizujeme soupis nových oborů, mezioborů, metodik atd. v jaderných

vědách. Jako zdroj slouží nové tituly knižní a časopisecké literatury,

roční a dvouroční přehledy /např. v časopise Analytical chemistry/

atd.

b/ zahájili jsme dotazníkovou akci v knihovnách a dokumentacích významných

jaderných ústavů "na jejich názor na tezaurus jaderných věd, na jejich
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J
zkušenosti apod. Za tím účelem jsme v roce 1980 sestavili dotazník a

v roce 1981 jsme jej rozeslali vybraným knihovnám a dokumentačním stře-

diskům v Evropě. Dostali jsme polovinu očekávaných odpovědí.

Z vyjádření respondentů zatím vyplývá:

1. řada informačních středisek jaderných ústavo má podobné problémy, uvě-

domuje si je, chtěli by je řešit. Zatím také hledají, jak /tři odpově-

di/

2. dvě střediska mají vzor, někdy zjednodušený, tezaurus INIS /dvě odpo-

vědi/

3. některé knihovny mají speciální dělení, např. kombinace písmen a čís-

lic. Knihovna FZ Seibersdorf využívá obdobného systému francouzské

provenience /jedna odpověa/

4. některé knihovny se řídí klasifikací INSPEC z roku 1981, např. knihov-

na Hahn-Meitner-Inst.tut v západním Berlíně /jedna odpověS/

5. všechna střediska usilují o zpracování svých fondů pomocí počítačů,

a to během nejbližších dvou až-tří let

K otázce vztahu MDT - převodník - tezaurus se hodláme ještě vrátit,

a to jak z obecného hlediska, tak i z hlediska dílčích etap vývoje tohoto

tématu v našem ústavu.

Pozn.: Příloha zpracována na mikrofiši /poli. 4ÍQ ̂ -
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ČINNOSŤ ODBOROVÉHO INFORMAČNÉHO STREDISKA tfSTAVU RÄDIOEKOLO*GIE A

VYUŽITIA JADROVEJ TECHNIKY KOSICE

Marie K o u k o l o v á , prom, fil., tfstav rádioekológie a využitia

jadrovej techniky, Košice

Úvod

tfstav rádioekológie a využitia jadrovej techniky /ÍÍRVJT/ v Košiciach

bol ako súčast centrálne riadenej vedecko-výskumnej základne s celoštát-

nou posobnoséou zriadený 1. 1. 1975. Dôležitým podnetom pre jeho vznik

bola I. Rádioekologická konferencia na úrovni štátov RVHP, ktorá sa

uskutočnila v máji 1972 v Starom Smokovci. Jedným zo záverov tejto konfe-

rencie bolo odporúčanie zriadiť, v ČSSR špecializované pracovisko zaobera-

júce sa riešením problematiky ochrany a rozvoja životného prostredia

v súvislosti s rozvojom jadrovej energie a predovšetkým jadrovej energe-

tiky. Do konca roku 1980 pracoval ústav ako rozpočtová organizácia v rám-

ci vedecko-výskumnej základne. Od 1. 1. 1981 sa ústav výnosom federálneho

ministra pre technický a investičný rozvoj stal samostatnou ústredne

riadenou hospodárskou organizáciou výskumnej a vývojovej základne s celo-

štátnou pôsobnosťou. Je organizovaný ako výskumno-výrobná jednotka a

podriadený Československej komisii pre atómovú energiu /ČSKAE/.

Jeho základné úlohy spočívajú vo výskumnej a vývojovej činnosti

v oblasti vplyvu mierového využívania jadrovej energie v národnom hospo-

dárstve na životné prostredie, v oblasti jadrovej prístrojovej techniky a

vo výrobe unikátnych prístrojov jadrovej techniky a súprav pre rádioimu-

noanalýzu. Tieto úlohy zabezpečuje výskumný závod tÍRVJT v Košiciach a

vývojovo-výrobný závod iJRVJT, ktorý tvoria vývojovo-výrobný závod prí-

strojov jadrovej techniky v Spišskej Novej Vsi a odbor výroby rádio-

imunoanalytických diagnostických súprav v Košiciach.

V oblasti vědeckotechnických a ekonomických informácií zabezpečova-

lo plnenie štátnych, rezortných a ústavných úloh oddelenie VTEI, ako zá-

kladné informačné stredisko /ZIS/, ktoré začalo svoju činnost: v roku

1975, súčasne s ostatnými útvarmi ústavu. K prvým úlohám patrilo budo-

vanie knižničného fondu, ktorý v roku 1975 obsahoval 1970 knižničných

jednotiek, budovanie menných a systematických katalógov pre jednotlivé

druhy literatúry, poskytovanie bežných informačných služieb pracovníkom

ústavu, preklady odbornej literatúry, rešeršná a reprografická činnosť.

V záujme äalšieho rozvoja čs. jadrovej techniky a energetiky, pokry-

tia potrieb príslušných orgánov a organizácií najnovšími vedeckými, tech-

nickými a ekonomickými informáciami a v záujme koordinovaného plnenia
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úloh programu štátnej informačnej politiky a čs. jadrového programu,

podpísal ústav už v apríli 1975 dohodu o spolupráci v oblasti VTEI

s Ústredným informačným strediskom pre jadrový program /tflSJP/ v Pra-

he-Zbraslavi. V rámci plnenia tejto dohody sa oddelenie VTEI Šalej pó-

dielalo na zabezpečovaní odvetvovej evidencie nekonvenčných materiálov

z jadrových odborov, poskytovalo bibliografické údaje pre Základnú

knižnicu ČSKAE a spolupracovalo pri zostavovaní a aktualizácii plánov

študijnej a rešeršnej činnosti pracovísk v pôsobnosti ČSKAE.

Funkciou odborového informačného strediska /QBIS/ s medziodvetvo-

vou pôsobnosťou poverila ČSKAE tístav rádioekológie a využitia jadrovej

techniky v Košiciach od 1. 1. 1978.

Úlohy, ktoré pre ústav z funkcie OBIS vyplývajú, sa týkajú tejto

informačnej gescie:

1. Tvorba životného prostredia roz-vojom jadrovej energetiky

- priemyselno-poľnohospodárské komplexy

2. Sledovanie rádioaktívneho znečistenia životného prostredia

/rádioekológia/

- rádioaktívne znečistenie životného prostredia - všeobecne

- fytoindikátory a zooindikátory rádioaktívneho zamorenia

- meranie extrémne nízkych aktivít žiarenia alfa, beta a gama

- expresné metódy rádiochemickej analýzy

- stereoštrukturálny model ekonomickej aktivity

- matematicko-ekologické a matematicko-biologické modely

- koncentračno-diskriminačné faktory pre dané modely

- geochemobioekologické transportné cesty rádioaktívnych látok -

možnosti ich ovplyvnenia

- synergický efekt pri transporte a kumulácii rádioaktívnych látok -

vplyv chemickej kvality na transport

- modely pre určovanie radiačnej záčaže l'udskej populácie

3. Využívanie metód jadrovej techniky pri sledovaní chemického zne-

čistenia životného prostredia:

- chemické žnečistovanie životného prostredia

- monitorovanie chemického znečistenia životného prostredia využitím

metód jadrovej techniky

- stanovenie stopových prvkov v zložkách životného prostredia

metódami jadrovej techniky

4. Vybrané prístroje jadrovej techniky:

- monitorovacie zariadenie na báze jadrovej techniky pre sledovanie

chemického znečistovania - výskum, vývoj, výroba, použitie

- monitorovacie zariadenia pre sledovanie rádioaktivity v životnom

prostredí - výskum, vývoj, výroba, použitie
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- izotopové a štiepne neutrónové zdroje, neutrónové generátory, mikro-

tróny a laserové zdroje neutrónov - vývoj, výroba, použitie

5. Rádioimunologické vyšetrovacie metódy, zariadenia a prístroje

Táto informačná gescia s celoštátnou pôsobnosťou je súčasťou česko-

slovenského jadrového programu.

Výkonom funkcie OBIS bol v ÚRVJT poverený odbor informatiky, ktorý

v novej štruktúre ústavu plní tiež úlohy ZIS.

OBIS ÚRVJT spolupracuje pri plnení úloh s organizáciami vlastného

odvetvia - s ODIS ÚISJP Praha-Zbraslav, OBIS Ústavu jaderného výzkumu

/ÚJV/ Řež a OBIS Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů /ÚWVR/

Praha - ako aj s dalšími organizáciami mimo pôsobnosť ČSKAE.

K hlavným úlohám OBIS ÚRVJT patrí zhromažäovanie, vytváranie a pos-

kytovanie podkladov pre riešenie výskumných, vývojových, projekčných a

výrobných úloh, aktívna účasť pri budovaní odvetvového systému VTEI v rám-

ci čs. jadrového programu, plnenie povinností vyplývajúcich zo "Smernice

o odvetvovej evidencii nekonvenčných materiálov z jadrových odborov v pô-

sobnosti ČSKAE" a vykonávanie edičnej činnosti.

Činnosť OBIS ÚRVJT je metodicky riadená, koordinovaná a hodnotená ODIS

ÚISJP.

Plány činnosti OBIS ÚRVJT sú súčasťou dlhodobých a ročných plánov

ÚRVJT.

Knižničná činnosť

Medzi základné činnosti OBIS ÚRVJT patrí knižničná činnosť. Infor-

mačný fond zameraný na Špecializáciu a výskumné úlohy ústavu s prihliad-

nutím na príbuzné a pomocné disciplíny, základnú politickú literatúru,

encyklopedické diela, slovníky a špeciálne informačné pramene, sa buduje

v záujme uspokojovania potrieb pracovníkov ústavu.

K 1. 1. 1982 obsahoval 5078 kníh, 153 titulov periodík, 570 výskum-

ných a študijných správ, 27 cestovných správ, 382 noriem, 6980 separátov,

175 prekladov, 1056 reportov a rešerší - t.j. spolu 14268 knižničných

jednotiek. Informačné pramene sa dokumentograficky spracovávajú /ako

selekčný jazyk sa používa medzinárodné desatinné triedenie/ a budujú sa

menné a systematické katalógy všetkých druhov literatúry.

V roku 1981 bolo spracovaných 2033 knižničných jednotiek. K budo-

vaniu katalógu Základnej knižnice ČSKAE prispievame zasielaním katalo-

gizačných záznamov prírastkov zahraničnej literatúry. V súlade so smer-
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nicou o odvetvovej evidencii bolo v roku 1981 zaslaných k evidencii 41

plných textov výskumných správ.

Pre pracovníkov (JRVJT sa vydáva prírastkový zoznam literatúry a

knižnica ústavu sprístupňuje svoje fondy užívateľom formou výpožičiek.

V roku 1981 mala knižnica 150 užívateľov, z toho 130 z vlastnej

inštitúcie a 20 externých. Jedným zo štatistických ukazateľov knižničnej

práce v oblasti služieb je počet vypožičaných knižničných jednotiek. Za

rok 1981 to bolo 8597 knižničných jednotiek, t.j. priemerne 43 knižnič-

ných jednotiek denne.

V roku 1981 sa medziknižničnou výpožičnou službou /MVS/ realizovalo

144 výpožičiek, z toho 15 knižničných jednotiek bolo zapožičaných iným

knižniciam a 129 knižničných jednotiek bolo zapožičaných z iných knižníc.

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba /MMVS/ sa využíva v menšom

rozsahu.

Ku knižničnej práci patrí tiež spracovávanie časopiseckého fondu.

Knižnica IÍRVJT odoberá 153 titulov, ročný nárast je asi 2000 čísiel ča-

sopisov.

Požiadavky na časopisecký fond, ktoré nie je mtížné splnil: z vlast-

ných zdrojov, sa riešia formou medziknižničnej cirkulačnej služby zo

štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. V roku 1982 cirkulačnou službou

zabezpečujeme 27 zahraničných časopisov.

Okrem toho od r. 1982 odoberá naša knižnica z tfVTEI 55 titulov

mikrofišových kópií devízových časopisov.

Poradným orgánom knižnice ÚRVJT je knižničná komisia, zložená z od-

borných pracovníkov ÚRVJT, ktorá sa podiela na budovaní fondu knižnice.

Publikačná činností

Od r. 1978 vydává tfRVJT so súhlasom ČSKAE a v súlade so štatútom

OBIS ÚRVJT odborné periodikum "Rádioaktivita a živutné prostredie".

Tento časopis pre aplikovanú rádioekológiu uverejňuje príspevky

so zameraním na tvorbu životného prostredia rozvojom jadrovej energe-

tiky, využívanie metód jadrovej techniky pri sledovaní chemického zne-

čistenia životného prostredia a sledovanie rádioaktívneho znečistenia

životného prostredia. Publikujú sa v ňom pôvodné práce teoretického i

experimentálneho charakteru, referáty, štúdie, krátke informácie o výs-

ledkoch vedeckovýskumnej činnosti, o pripravovaných alebo už uskutočne-

ných konferenciách, sympóziách, seminároch apod. a recenzie kníh a iných
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neperiodických publikácií. Vedeckí a odborní pracovníci v ňom prezentu-

jú výsledky svojej práce na vysokej odbornej úrovni.

časopis vychádza 6x ročne v náklade 350 kusov. V roku 1981 činil

celkový rozsah ročníka 408 strán, bolo uverejnených 30 príspevkov,

z toho 13 príspevkov od pracovníkov ústavu a 17 príspevkov od autorov

z iných organizácií. Okruh odberateľov dosiahol v roku 1982 205 rôznych

pracovísk. Ich rozčlenenie do kategórií dokumentuje, že periodikum in-

formačne pokrýva široké spektrum odborných záujmov, ako to uvádza nasle-

dujúci prehľad:

vládne inštitúcie /3/, orgány štátnej inšpekcie /10/, krajské a okresné

orgány a inštitúcie /8/, pracoviská CAV a SAV /15/, vysoké školy /33/,

výskumné ústavy /47/, zdravotnícke organizácie /27/, prognostické, pro-

jektové a inve'stičné organizácie /14// vedecké a odborné knižnice /Íl/,

priemyselné podniky /30/ atä.

V periodiku sú príspevky publikované v jazyku slovenskom a českom

s cudzojazyčnými abstraktami.

Pripravujeme publikovanie príspevkov v jazyku anglickom jak našich,

tak aj zahraničných autorov.

Príspevky uverejňované v tomto periodiku sú citované v Referatívnom

žurnále a niektoré sa po spracovaní ukladajú do bázy dát medzinárodného

informačného systému INIS.

Pripravujeme sa tiež na rozšírenie medzinárodnej výmeny periodika

za zahraničné periodické publikácie. Spoluprácu tohto druhu sme už nad-

viazali so ZSSR, konkrétne s Akadémiou vied ZSSR v Moskve.

Prekladateľská činnosť

Prekladateľská činnosť sa vykonáva iba v obmedzenom rozsahu pre

potreby tJRVJT. V roku 1981 bolo preložených 283 strán odborných textov.

Ani v budúcnosti neplánujeme rozšírenie prekladateľských služieb,

ktoré je možné ekonomicky efektívnejšie nahradit spoluprácou s prekla-

dateľskou a tlmočníckou organizáciou VIDEOPRESS. Vlastnými kapacitami

sa budú zabezpečovať iba preklady malého rozsahu pre potreby edičného

oddelenia a pre vedenie ústavu.

Rešeršná činnosť

Rešeršnú činnosť zabezpečujeme v prevažnej miere využívaním výstu-

pov magnetopáskových informačných služieb dostupných v ČSSR.
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Odoberáme: 1. 14 kópií priebežných rešerší XNIS

2. 4 kópie priebežných rešerší INSPEC

3. 19 kópií priebežných rešerší ENVIROTAPES

4. 2 tematické skupiny ENVIROTAPES

Z patentovej referátovej služby DERWENT využívame:

1. jednotlivé predbežné anotácie - Alerting Bulletins Classified -

sekcia K

2. karty Manual Code Cards - sekcia K

V roku 1982 sme prevzali distribúciu týchto materiálov pre oblasť

Slovenska.

Uskutočnili sme tiež prvé rokovania o spolupráci s Výskumným ústavom

technicko-ekonomickým chemického priemyslu - tflSCH v Prahe pri využívaní

bázy dát CA-Search a v tretom štvrtroku 1982 plánujeme v tfRVJT uskutočne-

nie seminára o využití tejto služby pre tÍRVJT a vybraných záujemcov

z Východoslovenského kraja.

Reprografická a výtvarne .propagačná činnosť

Reprografická činností je väčšinou zameraná na spracovanie výskumných

správ a ostatných materiálov IÍRVJT. VToku 1981 bolo vyhotovených 2800

fotokópií, 64000 cyklostylových kópií, 30700 xeroxových kópií, 22300

costarových kópií a 32000 ormigových kópií.

Výtvarne propagačná činnosť je zameraná na zabezpečovanie technicko-

ekonomickej propagácie ústavu a ČSKAE, najmä technickou realizáciou

expozícií INCHEBA pre všetky organizácie ČSKAE.

Ostatné činnosti

Ďalej OBIS ÚRVJT zabezpečuje v rámci riešenia rezortnej úlohy RVT

R 09-159-107 "Zber a usporiadanie radiometrických údajov pre potreby

rádioekologického hodnotenia lokalít" zhromaždovanie bibliografických

informácií o rádioaktivite územia a ich spracovanie pre register údajov.

V roku 1981 bolo odovzdaných 113 relevantných údajov, od začatia prác

na úlohe bolo z nášho pracoviska spolu odovzdaných 799 relevantných

bibliografických údajov.

V záujme výchovy užívateľov informačných služieb organizujeme

v spolupráci s ÚISJP pracovné semináre o využívaní služieb INIS-output.
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Záver

Činnosť OBIS (JRVJT sa bude aj v ďalších rokoch rozvíjať a rozširo-

vať. Jedným z dôležitých faktorov je plánované umiestnenie strediska

v nových vhodnejších priestoroch, kde sa vytvoria optimálne podmienky

pre prácu informačného útvaru. Bude možné rozšířil: predovšetkým kniž-

ničné služby, plánuje sa automatizácia spracovávania knižničného fondu.

Po prehodnotení doterajších činností vyplynuli pre OBIS ťÍRVJT

äalšie úlohy. Jednou z nich je zabezpečovanie študijné rozborovej čin-

nosti, ktorá je zakotvená aj v plánoch činnosti ústavu pre nasledujúce

roky. študijné rozborová činnosť je zameraná na informačné zabezpečenia

riadiacej sféry ústavu vo forme štúdií, prehľadov, rozborov a informač-

ných správ, pre potreby riešiteľských kolektívov úloh RVT vo forme sig-

nálnych prehľadov a špeciálnych elaborátov.

Ďalšou úlohou je rozšírenie rešeršněj činnosti o patentové rešerše

pre potreby riešiteíských kolektívov a výrobných útvarov ústavu.

Doraz na rozvoj vedy a techniky v podmienkach československej eko-

nomiky, ktorý je zakotvený v oficiálnych hospodárskych a straníckych

materiáloch, sa odráža aj v náročných úlohách výskumu, vývoja a výroby

nášho ústavu v 7. päťročnici. Tento trend musí sledovat aj informačná

činnosť OBIS tÍRVJT, čo je možné dosiahnuť aplikáciou nových progresívnych

metód práce, nových techník a technológií a využitím výpočtovej techniky.
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ZA*MÉRY ťíISJP V OBLASTI STUDIJNĚ ROZBOROVÉ ČINNOSTI

Ing. Václav V a n ě k , Ústřední informační středisko pro jaderný

program, Praha

Úvod

Při řešení úkolů v oblasti řízení, výzkumu, vývoje a výroby je nez-

bytnou podmínkou úspěchu zabezpečení informací o současném stavu dané

problematiky ve světě. Informace o stavu techniky jako základ informací

pro rozhodování by měly být nejenom součástí informací pro řešitele,

ale měly by sloužit i jako podklad pro zadavatele, který by si jejich

prostřednictvím mohl ověřit, zda řešitel vyčerpal všechny možnosti dosa-

žení nejvyšší úrovně použité techniky, postupů a ekonomiky.

Je třeba konstatovat, že v současné době nejsou plně využívány mož-

nosti, které poskytuje čs. soustava VTEI. Vinu na tom nese i velká roz-

ptýlenost a neuspořádanost existujících informací v jednotlivých oborech.

Odborní a řídící pracovníci nemají obvykle dostatek času, aby prostudova-

li až stovky titulů spojených s tou či onou problematikou, které navíc

obsahují pouze 10 % nosné informace. Odtud vyplývá potřeba zpracovávat

tematicky zaměřené agregované informace ve formě studijních zpráv.

Studijně rozborová činnost představuje vyšší stupeň zpracování

informací a účinnost jejího využití je mnohem vyšší než u rozptýlených

informací. Zde je třeba zdůraznit, že nedostatečné využívání této vyšší

formy informační činnosti může vést až ke ztrátě informace a k možnému

poklesu kvality výrobků, popř. k zaostávání techniky za světovou úrovní.

I z tohoto hlediska by se proto mělo přistupovat ke studijně rozborové

činnosti. Konkrétním vyjádřením jejího významu by bylo přijetí zásady,

podle níž by příslušné organizace čs. jaderného programu byly povinny

při zahajování nového úkolu rozvoje vědy a techniky objednat v ODIS-tJlSJP

nebo v příslušných OBIS studii o stavu dané problematiky ve světě. Tato

studie by se pak stala nedílnou součástí dokumentace úkolu.

Počátky studijně rozborové činnosti v ÚISJP

V roce 1981 byly uskutečněny dvě akce zaměřené na problematiku stu-

dijně rozborové činnosti /SRČ/ a v jejím rámci též na další zkvalitňová-

ní publikační činnosti ÚISJ?:

a/ Vypracování projektu studijně rozborové činnosti pro řídicí sféru čs.

jaderného programu. Projekt byl zpracován na doporučení účastníků

úvodní oponentury resortního úkolu R-159-O9-1O1 z června 1980 a v pro-

sinci 1981 byl úspěšně oponován. Byla doporučena jeho realizace
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b/ Uskutečnění "Ankety k činnosti tflSJP" při příležitosti desátého vý-

ročí vydávání publikace "Výběr informací z jaderné techniky"

V rámci přípravy projektu SRČ bylo vedoucím pracovníkům čs. jader-

ného programu rozesláno 67 dotazníků a s 29 pracovníky byl proveden ří-

zený pohovor. Více než 70 % vedoucích pracovníků se vyjádřilo, že způsob

poskytování informací ze strany tflSJP je vyhovující. Současně však pro-

jevili velký zájem o předložený' rozvoj studijně rozborové činnosti.

V rámci ankety bylo rozesláno přibližně 1000 anketních formulářů,

z nichž se vyplněných vrátilo téměř 400. Díky této akci jsme získali in-

formace důležité pro další zaměření a zdokonalení SRČ. Získali jsme na-

příklad údaje o složení uživatelů podle vykonávané činnosti /základní a

aplikovaný výzkum, projektování, výroba, školství, státní správa atd./

a pracovního aařazení /vedoucí pracovník, vědecký pracovník, provozní

pracovník, pedagog atd./. Byly vytypovaný i obory, o které se uživatelé

nejvíce zajímají /celkem 18 tematických skupin/. Od respondentů ankety

a z dotazníkové akce SRČ jsme získali cenné náměty a připomínky vhodné

pro realizaci SRČ. Na základě získaných odpovědí jsme získali přehled

o stovce externích odborníků, kteří mají zájem o spolupráci s iJlSJP

v oblasti studijní a publikační činnosti.

Hlavní etapy realizace studijně rozborové činnosti

Při realizaci SRČ budeme vycházet z výsledků obou uvedených akcí

a též ze zkušeností získaných v této oblasti během působení OlSJP. Před-

pokládáme, že studijně rozborovou činnost bude vhodné realizovat v těch-

to dvou hlavních etapách:

1. V první již zahájené etapě přednostně uskutečňujeme opatření, která

lze provést v relativně krátké době a převážně pracovníky fíISJP

/viz body 1-5 další kapitoly/

2. Ve druhé etapě se zaměříme na koordinaci SRČ s jinými organizacemi

tak, aby výstupy ve formě studijních zpráv co nejvíce odpovídaly

jejich potřebám. Postupně budou realizována opatření k zapojení

většího počtu spolupracujících organizací z čs. jaderného programu

Předpokládáme, že v průběhu několika let bude zpracováno 20 až 30

základních přehledových studií /o rozsahu asi 100 stran/ z nejžádanějších

oblastí jaderné vědy, techniky a energetiky. Na jejich zpracování se bu-

dou podílet jak pracovníci tflSJP, tak externí pracovníci z různých orga-

nizací čs. jaderného programu. Studie budou zpracovány takovým způsobem,

aby poskytovaly ucelený přehled o problematice požadované oblasti. V dal-

ším období budou tyto přehledové studie aktualizovány formou stručných

dodatků, které doplní již zpracované informace o nejnovější poznatky a

trendy za uplynulé období.
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Aby vypracované studie byly v souladu s nejnovějším vývojem ve svě-

tě, bude součástí jejich přípravy i retrospektivní strojová rešerše INIS

zpracovaná pomocí přímého přístupu k bázím dat uloženým v MAAE ve Vídni

prostřednictvím terminálu v ťflSJP.

Realizace námětů a doporučení ke studijně rozborové činnosti

V rámci dotazníkové akce projektu SRČ a ankety navrhovali responden-

ti realizovat těchto devět základních opatření:

1. Ke zlepšení přehledu o již publikovaných informacích vydávat rejstříky

podle tematických oblastí

Byl vypracován tematicky uspořádaný rejstřík všech článků uveřej-

něných v publikacích tJlSJP v roce 1981 a v současné době se zpracovává

obdobný rejstřík za období 1976 až 1980. Roční rejstřík bude vydán ve

formě přílohy ve Výběru informací z jaderné techniky č. 6, 1982. Pěti-

letý rejstřík bude uveřejněn v tomto periodiku v průběhu třetího čtvrt-

letí Í982.

2. Uvádět seznam článků a krátkých zpráv uveřejněných ve Výběru informací

na samostatném listu

Počínaje lednem 1982 obsahuje každé číslo Výběru informací samo-

statný list s přehledem uveřejněných článků a krátkých zpráv. Tento

list je možné odstřihnout a využít pro osobní kartotéku,

3. Rozšířit informace z oblasti jaderné vědy a techniky o nové obory,

které byly dosud málo zastoupeny v publikacích tflSJP

V bibliografické části Výběru informací byla zavedena nová rub-

rika "Československé časopisy", kde jsou uveřejňovány články z jader-

ného stavebnictví a strojírenství, z oblasti využívání radionuklidů a

ionizujícího záření,výroby komponent pro jaderné elektrárny, provozu

jaderných zařízení apod. Dále byla zavedena rubrika "Mezinárodní kon-

ference", která uvádí přehled o zahraničních konferencích s jadernou

tematikou.

4. Vytvořit tým externích spolupracovníků a udržovat kontakt s vybranými

uživateli

Byla vypracována kartotéka přibližně sto externích spolupracovní-

ků, se kterými budou postupně navazovány pracovní kontakty. V první

fázi budou seznamováni s pracovní a studijní problematikou řešenou

v ÚISJP formou účasti na seminářích, popř. exkurzích ÚISJP.

5. Vydávat monografie z tematicky ucelených oblastí rozvoje jaderné

techniky a energetiky
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Byl dokončen rukopis studie "Konečná likvidace jaderných zařízení"

a rozpracovány studie "Zkušenosti z provozu jaderných elektráren

s tlakovodními reaktory" a "Problematika jaderného teplárenství". Po

konzultacích s hlavními organizacemi čs. jaderného programu bude sta-

noven seznam témat pro vypracování několika desítek studií. Studie se

budou postupně zpracovávat v ťíISJP a poskytovat žadatelům na základě

předběžných objednávek.

6. Studijní činnost vykonávat aktivně, témata studií vyvozovat z potřeb

uživatelů

Ve spolupráci s ČSKAE, FMTIR, FMPE a s ostatními ministerstvy

podílejícími se na realizaci čs. jaderného programu bude vypracován

ediční plán studijní činnosti. Při jeho přípravě budeme vycházet

z příslušných úkolů státního a resortního plánu rozvoje jaderné vědy

a techniky. Naší snahou bude zabezpečit pokud možno každý nově zahajo-

vaný úkol odpovídající studií o rozvoji dané problematiky ve světě

nebo alespoň retrospektivní-strojovou rešerší INIS zpracovanou v ÚISJP.

7. Uveřejňovat více faktografických lídajů a statistických přehledů, popř.

je zpracovávat ve formě samostatných publikací. Vydávat grafické mate-

riály pro pedagogickou a osvětovou činnost

Příprava realizace těchto námětů bude předmětem jednání s nadří-

zenými orgány v souvislosti s vypracováním edičního plánu studijní

činnosti.

8. Centrálně řídit studijně rozborovou činnost a zabezpečovat její koor-

dinaci v rámci čs. jaderného programu

Tato činnost bude jednou z dílčích náplní studijního oddělení.

9. Vykonávat osvětovou činnost, zpřístupňovat populární formou problema-

tiku jaderné energetiky veřejnosti

Realizace tohoto opatření bude konzultována na lírovni ČSKAE a

ostatních nadřízených orgánů.

Závěr

Jak vyplývá z komentáře uvedeného přehledu, podařilo se již v průbě-

hu prvního pololetí 1982 realizovat nebo připravit k realizaci většinu

z doporučovaných opatření.

Aby se však studijně rozborová činnost mohla v rámci čs. jaderného

programu plně rozvinout, bude nutné splnit některé hlavní předpoklady:

- projednat a schválit koncepci studijně rozborové činnosti s nadříze-

nými orgány
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získat pro studijní oddělení pracovníky s odpovídající kvalifikací a

zabezpečit jejich stabilizaci

vyřešit finanční krytí této činnosti i ve ztížených ekonomických pod-

mínkách národního hospodářství
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HODNOCENÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ

Ing. Ladislav V y m e t a l , Ústav jaderného výzkumu, Řež

Úvod

Ústav jaderného výzkumu v Řeži /ÚJV/ patří mezi největší ústavy

vědeckovýzkumné základny v ČSSR. Tomu odpovídá i množství odborné li-

teratury soustředěné v Základní knihovně ČSKAE, jejíž fondy jsou navíc

využívány i dalšími ústavy v řežském areálu, Ústavem jaderné fyziky ČSAV

a Fyzikálním ústavem ČSAV, ústavy v působnosti československé komise pro

atomovou energii a v rámci meziknihovní výpůjční služby dalšími organiza-

cemi. Literární fond představuje v současné době přes 120 000 jednotek.

Podstatnou a z hlediska novosti informací prvořadou složkou tohoto fondu

je časopisecká literatura. Finanční částky uvolňované každoročně na její

nákup činí přes půl miliónu korun, z toho asi 90 % připadá na nákup titu-

lů z devizové oblasti. Např. v roce 1981 bylo za 391 objednávaných časo-

pisů zaplaceno 630 000 Kčs, z toho částka na nákup 94 západních časopisů

činila 564 000 Kčs.

Velkým problémem posledních let je stálý inflační vzestup cen časo-

pisů dovážených z devizové oblasti při stálé nebo dokonce snižující se

finanční kvótě na jejich nákup. Při každoročně obnovovaných objednávkách,

při nichž se většinou snižuje počet časopiseckých titulů, je proto třeba

soustředit omezený rozpočet na nákup těch titulů, které jsou pro organi-

zaci nejdůležitější. Problém tedy spočívá v optimálním výběru menšího

počtu časopisů z požadovaného většího souboru. Eventuální zrušení objed-

návek dosud odebíraných časopisů přitom musí mít relativně minimální vliv

na přísun potřebných informací, a naopak znovu nebo nově objednávané ti-

tuly musí poskytovat záruku maximálního využití. Jinými slovy výsledkem

výběru by měl být seznam časopisů seřazený podle jejich informační hod-

noty z hlediska potřeb organizace a jejích uživatelů.. K objektivnímu urče-

ní významnosti časopisů podle jeho informační hodnoty slouží několik

postupů, např.:

Dotazníková metoda

Informační hodnota časopisu se určuje na základě odpovědí reprezen-

tativního souboru respondentů, kteří každému časopisu přiřazují určitý

počet bodů podle předem stanovené stupnice /např. velmi potřebný, potřeb-

ný příležitostně apod./. Pořadí důležitosti časopisů je pak dáno souč-

tovým bodovým ziskem.
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Frekvenční metoda

Informační hodnota časopisu se stanovuje podle počtu výpůjček nebo

požadavků na kopie článků za určité období.

Citační metody

E. Carfield hovoří o významnosti časopisu /journal significance/,

kterou definuje jako celkový počet citací článků z daného časopisu v ji-

ných časopisech nebo publikacích. Rovněž zavádí pojem faktor významnos-

ti /impact factor/ /I/ jako poměr počtu odkazů na články a celkového poč-

tu článků daného časopisu v určitém období. S.O. Abrahams definuje tzv.

časový index /immediacy index/ podle doby, jež uplyne mezi vyjitím člán-

ku v daném časopise a jeho citací v pracích dalších autorů /2/.

Metoda opírající se o automatizované informační systémy

0. Danilowicz z Technické univerzity ve Vroclavi bere za základ

informační hodnoty časopisu počet relevatních odkazů /hitů/ na články

v daném časopisu, o nichž se uživatel dozví prostřednictvím velkých re-

šeršních systémů /nejčastěji světových magnetopáskových služeb/.

Zmíněné metody lze z hlediska obecnosti relevance a použitelnosti

výsledků rozdělit na "subjektivní" a "objektivní". Pojem subjektivní

relevance zde znamená, že významnost časopisu se určuje pouze pro danou

organizaci, kdežto objektivní hodnocení se vztahuje na časopis všeobecně,

bez zřetele na jeho využití v dané instituci.

Je zřejmé, že při takovém chápání nás zajímají pouze subjektivní

metody hodnocení, tedy takové, jejichž výsledky platí pouze pro hodnotí-

cí organizaci. V našem případě jde o metody dotazníkové, frekvenční a

o metodu Danilowiczovu, z nichž si v dalším všimneme blíže metody frek-

venční, které jsme použili pro hodnocení potřebnosti časopisů v našem

ústavu. Kromě metody frekvenční byla v tfJV použita i speciální citační

metoda, kterou lze rovněž charakterizovat jako subjektivní ve shora uve-

deném smyslu, nebot hodnotí časopisy pouze z hlediska potřeb organizace.

Speciální citační metoda a její výsledky

Metoda je založena na rozboru citací ústavních prací. Základní myš-

lenkou je předpoklad, že nejpotřebnější jsou ty časopisy, které jsou

v ústavních pracích nejčastěji citovány. V publikacích autorů, vědeckých

a odborných pracovníků, řešitelů a koordinátorů výzkumně vývojových úkolů

se totiž přímo odráží vědeckovýzkumná činnost dané organizace. Jsou

v nich obsaženy a oznamovány výsledky tvůrčí práce, které představují

hlavní "produkt" činnosti výzkumné organizace. Citace v ústavních pra-

cích ukazují tudíž objektivním způsobem, které informační prameny se pro
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řešení úkolů využívaly, a které jsou tedy z ústavního hlediska nejdůle-
žitější.

Praktická aplikace metody je možná ve dvou krocích. Nejprve je

třeba nalézt druhy a zjistit počty publikací, v nichž autoři zveřejňují

své práce. V druhém kroku se zaznamenávají a třídí nalezené citace, při-

čemž pro naše účely mají význam pouze odkazy na časopisecké články.

Informační hodnota časopisu se potom stanoví podle toho, kolikrát byl

daný časopis ve zvoleném časovém období citován. Časové období by mělo

být alespoň několikaleté, aby se eliminovaly přechodné vlivy, jako pe-

riodicita časopisu, doba od předání rukopisu k vyjití článku, kolísání

publikační aktivity autorů z objektivních i subjektivních příčin apod.

Pokud jde o druhy publikací, v nichž se hledaly citace, šlo v našem

případě o veäkeré výzkumné ústavní zprávy včetně etapových zpráv o řeše-

ní úkolů na základě hospodářských smluv, a dále o dva časopisy zabývají-

cí S3 tematikou jaderné" vědy a techniky Jaderná energie a Nukleon, kte-

ré podle dlouholeté evidence obsahují přes 90 % prací zasílaných ústav-

ními autory do redakcí časopisů. Sledované časové období pokrývalo obdo-

bí 1977 - 1980 a bylo v něm prohlédnuto na 900 prací. V tab. 1 je ukáz-

ka části takto zpracovaného seznamu časopisů obsahující podle počtu cita-

cí prvních dvacet nejpotřebnějších titulů.

Frekvenční metoda a její výsledky

Pro doplnění a ověření výsledků získaných citační metodou byla in-

formační hodnota časopisů zjišťována ještě metodou frekvenční. Využívá-

ní časopisů se sledovalo přímo na základě četnosti výpůjček, požadavků

na kopie článků a prezenčního studia časopisů v knihovně tfJV. Sledované

období zahrnovalo leden až červen 1982. Registrace výpůjček se týkala

jak výpůjček časopisů z vlastního fondu knihovny, tak výpůjček získaných

meziknihovní výpůjční službou. Prezenční studium časopisů v uvedeném

období se sledovalo denně pomocí ankety čtenářů, kteří na zvláštních

formulářích zaznamenávali tituly studovaných časopisů. Pořadí nejžáda-

nějších časopisů sestavené sumárně podle počtu výpůjček, požadavků na

kopie a prezenčního studia, tedy podle četnosti využití, ukazuje tab. 2.

Ve sloupci "f" je udána sumární četnost využití /výpůjčky + kopie + pre-

zenční studium/.

Rozbor

Pohled na tab. 1 a 2 vybízí k porovnání výsledků. Je však třeba

si uvědomit, že přímé srovnání výsledků, tedy pořadí důležitosti časo-

pisů získané oběma metodami, není možné, protože obě metody byly apli-

kovány za různých podmínek.
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Zaprvé u citační metody se sledovaly pouze citace autorů ÚJV, kdež

to u frekvenční metody se sledovalo využití časopisů všemi návštěvníky

knihovny, k nimž patří kromě zaměstnanců tfJV i zaměstnanci Ústavu jader

né fyziky.

Zadruhé období, po které byly časopisy sledovány, se u obou postu-

pů zcela nekryje, nebot citace byly sledovány u prací z let 1977 až

1980, kdežto výpůjčky se týkaly i ročníků 1981 a 1982. To vysvětluje,

že korelační koeficient definovaný jako počet titulů obsažený současně

v obou tabulkách k počtu titulů, jež se v tabulkách nepřekrývají, je

poměrně nízký a činí 0,21 - / ^

Srovnání je však možné provést i tak, ž.e vezmeme za základ jednu

z metod, např. citační, a sledujeme, zda a do jaké míry se vyhodnocené

časopisy využívají podle druhé metody, v našem případě frekvenční. Tako-

vé porovnání je možné odvodit z tab. 1, kde ve sloupci "f" je udáno,

kolikrát byl titul vypůjčen, kopírován, nebo prezenčně studován. Pomlčka

ve sloupci f značí, že titul v době šetření nebyl v knihovně k dispozici.

Pohled na tab. 1 sloupec f ukazuje-, že až na jediný případ - časopis

Nucleonics - jsou všechny vyhodnocené tituly, tedy tituly, jež se podle

citační metody ukázaly jako významné, využívány i podle metody frekven-

ční. Můžeme tedy říci, že výsledky z frekvenční metody jsou v souladu

a podporují výsledky z citační metody.

Závěr

Předností citační metody je její jednoduchost a snadná aplikovatel-

nost, zejména jestliže je vedena přesná evidence o publikační činnosti

ústavu. Výhodné je i to, že rozbor může být proveden informačními pra-

covníky samými nezávisle na subjektivních postojích respondentů nebo

čtenářů. Proti frekvenční metodě lze uvést jako výhodu, že mnohé časo-

pisy jsou půjčovány nebo kopírovány, aniž obsahují potřebné nebo hleda-

né informace.

Frekvenční metoda naproti tomu přímo postihuje využívání jednotli-

vých časopisů bez zřetele na jejich možné nebo pozdější využití pro

publikační činnost, a tvoří tak doplněk k celkovému obrazu využití ča-

sopiseckého fondu. Uvedené omezení se týkalo pouze platnosti porovnání

výsledků, které byly v našem případě získány za různých podmínek, niko-

li metod samých. Obě uvedené metody se ukázaly být účinným nástrojem

i vodítkem při hodnocení a stanovení potřebnosti časopisů a s jejich

aplikací se počítá i vbudoucnu.

Pozn.: Přílohy zpracovány na mikrofiši /pol. 42 - 44/
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VYUŽITÍ SYSTÉMU INIS A AGRIS PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

Jarmila L ô f f l e r o v á , dipl. tech., Středisko technických infor-

mací potravinářského průmys-

lu, Praha

Jedním z hlavních cílů činnosti Střediska technických informací

potravinářského průmyslu /STI/ jako odvětvového informačního středis-

ka v gesci průřezové odvětvové problematiky je soustavné zvyšování

úrovně informačních služeb. S tím souvisí problematika analýzy uživa-

telských potřeb a způsob jejich uspokojování. Soustavné vyhodnocování

a prohlubování znalostí v této oblasti přispívá k řešení otázek infor-

mačního zabezpečení a rozšiřuje poznatky o struktuře toku informací

v informačním systému.

Znalost obsahové náplně hlavních potravinářských a příbuzných in-

formačních systémů je základním východiskem pro možnosti optimální

informovanosti uživatelů, zejména z vědeckovýzkumné základny. Při

správném intelektuálním a strojovém průzkumu z několika bází dat získá-

vá uživatel komplexní přehled o vědeckých a odborných publikovaných pra-

cích pro sledovanou problematiku, a to i z informačních pramenů, které

by při sledování základní odborné literatury, popř. z jediného referá-

tového časopisu nebyly známy a zpřístupněny.

V současné době přistupuje odvětvový systém k řešení kvalitativně

nových, náročných úkolů, které nebude možné zvládnout bez plánovitého

a organizovaného zkvalitnění kvalifikační úrovně pracovníků a bez při-

způsobení dnešní kvalifikační struktury /zejména u tvůrčích pracovníků/

změnám, k nimž dochází v charakteru a v pojetí informačních činností a

služeb.

STI byly podrobně analyzovány vybrané referátové časopisy i magne-

topáskové služby, které mají vztah k problematice potravinářského prů-

myslu i z hlediska okrajových nepotravinářských profesí. V rámci re-

sortního informatického úkolu se v STI začaly vydávat uživatelské příruč-

ky o jednotlivých používaných zahraničních službách, které mají usnad-

nit orientaci uživatelům a podat názornou informaci o možnosti využívá-

ní té či oné služby.

Jako první byla v roce 1973 vydána příručka Chemical Abstracts a

služby CAS jako zdroj informací pro potravinářskou vědu a technologii.

V roce 1975 byla provedena analýza potravinářské informační služby

International Food Information Service- Food Science and Technology

Abstracts /IFIS/FSTA/ jako základního zdroje informací pro oblast
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potravinářské vědy a technologie. Byla vydána podrobná uživatelská pří-

ručka o této službě. V současné době zabezpečujeme jako její provozova-

telé průběžné strojové rešerše na 240 témat.

Z oblasti strojírenství a inženýrských procesů byla zpracována pří-

ručka o magnetopáskové službě Engineering Index-COMPENDEX a dále pří-

ručka o patentových službách DERWENT. Na iSseku rozvoje mezinárodního

systému VTI členských zemí RVHP, mezinárodního odvětvového systému

PIšČEPROMINFORM se věnovala značná pozornost využití světových referá-

tových časopisů VINITI, které ve svých potravinářských sekcích /Chemie,

Zařízení potravinářského průmyslu a Ekonomika/ přinášejí kvalitní infor-

mace pro potravinářský průmysl v počtu 20 000 záznamů ročně.

Značnou pozornost věnujeme již od roku 1975 využití mezinárodního

systému nukleárních informací /INIS/ pro uživatele v potravinářském od-

větvovém systému, zejména v oblasti vědeckovýzkumné základny. V systému

INIS je potravinářská problematika zahrnuta v kategorii C 43 /Ochrana

a konzervace potravin/ a zčásti v kategoriích B 14 /Radiační chemie/,

F 13 /Ekonomika aplikací izotopů a-záření/ a F 23 /Radiační hygiena/.

Např. pro objednaný rešeršní profil "Aktivační analýza biologických ma-

teriálů" získávají naši výzkumní pracovníci ročně téměř 300 relevant-

ních záznamů, které oceňují mimo jiné i proto, že přinášejí informace

i z nekonvenční literatury jiným způsobem nedostupné.

V roce 1977 byla pro širokou uživatelskou sféru vydána v STI uživa-

telská příručka o službách INIG. Uvádí základní parametry a charakteris-

tiku systému: tematický rozsah, organizační strukturu, decentralizovaný

sběr informací, technologii zpracování vstupních dat, výstupu, zpětnou

vazbu, metody řízení a rozvoje. Hlavní důraz se klade zejména na využí-

vání služby strojových rešerší INIS-SDI v .potravinářském průmyslu, zej-

ména na kategorie zahrnující potravinářskou problematiku. V uživatelské

příručce je vytypováno 12 kategorií zahrnujících i okrajově potravinář-

skou problematiku /viz přílohu č. 1/, Vydaná příručka umožňuje informo-

vat uživatelskou sféru o tom, co mohou od systému ve svých rešeršních

průzkumech získat a jakým způsobem je možné ho využívat. Vydaná příruč-

ka se setkala s velkým zájmem, pro úplnost informace uvádíme jej i podrob-

nou osnovu /viz přílohu č. 2/.

V poslední době jsme se v STI zabývali podrobnou analýzou mezinárod-

ního informačního systému AGRIS/FAO, jehož provozovatelem je Ústav vě-

deckotechnických informací pro zemědělství v Praze. Využívání této služ-

by je velmi efektivní zejména pro témata z okrajových problematik na-

vazujících na zemědělské vědy.
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Před analýzou jsme se nejdříve podrobně seznámili se základní kon-

cepcí systému organizace, s tematickým vymezením, se zdroji a službami

systému. Těžištěm se stala obsahová analýza, jejíž výsledky jsme srovná-

vali s potravinářskou službou IFIS/FSTA a s analyzovanými potravinářskými

sekcemi referátorvých časopisů VINITI.

Konkrétně bylo analýzou AGRIS/FAO zjištěno, že z celkového počtu

600 000 záznamů v AGRIS za léta 1975-1980 je v potravinářských sekcích

zahrnuto 71 000, rozdělených do sekcí Q 00 - Q 40 /potravinářská věda,

zpracování potravin, mikrobiologie a toxikologie, balení potravin, přísa-

dy do potravin./

Pro objektivní zjištění efektivnosti využití této informační báze

k pokrytí informačních potřeb uživatelů byla zvolena matematická metoda

kvantitativní analýzy informačních parametrů báze /druhu, jazyka a obsahu

dokumentů, rešeršní strategie/. Dosažené výsledky byly verifikovány for-

mou experimentálního hodnocení s tím, že se určité míry objektivity

v oblasti rešeršní strategie dosáhne zapojením uživatelů služeb infor-

mačního potravinářského systému do hodnocení některých rešeršních profi-

lů. Analýza bází, numerické i grafické výstupy byly provedeny na počíta-

čích IBM 370 a Hawlett Packard. Kvantifikační metody bylo použito také

k vyhodnocení analýzy uživatelských potřeb formou zadání několika rešer-

šních profilů, k jejich kvantitativnímu zhodnocení a k verifikaci výs-

ledků prostřednictvím odborně expertizy. Výběr rešeršních profilů se dě-

lal z těchto hledisek:

- z hlediska obsahové aktuálnosti vzhledem k progresivním trendům rozvo-

je odvětví

- z hlediska obsahové různosti, aby se získal větší počet údajů k aspek-

tu relevance

- z hlediska srovnatelnosti s rešeršními profily z báze dat FSTA

Uvedené analýzy zahraničních služeb prokázaly, že umožňují zvyšová-

ní kvalifikace informačních pracovníků a podstatně přispějí k dalšímu

zdokonalování čs. odvětvové soustavy VTEI.

Rozvoj odvětvové soustavy VTEI je tedy přímo podmíněn nejen moder-

nizací organizační, technickou a materiální, ale také nezbytností udržet

v souladu tento modernizační proces s lidským faktorem, tj. zejména

s kvalifikační úrovní pracovníků. Jen tak se zabezpečí maximální účinnost,

resp. návratnost prostředků vynakládaných na tento rozvoj. Důraz se klade

na zkvalitnění poskytovaných informací, zejména ve vztahu k existujícím

problémům, a na obsahovou aktuálnost zaměřenou na progresivní trendy

rozvoje odvětví.

Pozn.: Přílohy zpracovány na mikrofiši /pol. 45 - 49/
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SYSTÉM ZPRACOVANÍ FAKTOGRAFICKÝCH INFORMACÍ Z JADERNÉHO OBORU

V ENERGOPROJEKTU PRAHA

PhDr Eva M a t ě j k o v á , Energoprojekt, Praha

Zásadním a perspektivním řešením palivoenergetického problému u nás

i ve světě je bezesporu široké využívání jaderné energie. Předpokládá se,

že by jaderná energie měla zabezpečit rozhodující podíl přírůstků výroby

elektrické energie v sedmé pětiletce vzhledem k tomu, že výstavbou

elektrárny Mělník III a Prunéřov skončí v ČSSR výstavba klasických tepel-

ných elektráren spalujících uhlí a jaderné elektrárny se stanou nadále

jediným zdrojem přírůstků výroby elektřiny.

Tento trend se odráží i v oblasti informační činnosti Energoprojektu

/EGP/, který jako projektová a inženýrská organizace zabývající se pro-

jektováním čs. jaderných elektráren i vědeckovýzkumnou činností v oblas-

ti jaderné energetiky je významným pracovištěm čs. jaderného programu.

Pracovníci OBIS EGP zabezpečují informovanost asi 300 pracovníků

čs. jaderného programu, a to jednak vlastními silami, jednak využíváním

informací zpracovávaných v tflSJP Praha. Pro tyto pracovníky získáváme

rychlé adresné informace z časopisů odebíraných podnikovou technickou

knihovnou, průběžné a retrospektivní rešerše a některé informace fakto-

grafické.

V OBIS EGP má získávání a zpracování faktových údajů již delší

tradici. Před 15 léty jsme zahájili zpracovávání parametrů domácích i

zahraničních tepelných elektráren. Podle požadavků uživatelů jsme získá-

vali a zpracovávali faktorové údaje z nejrůznější odvětví energetiky,

ovšem pouze jednorázově pro řešení konkrétních výzkumných úkolů.

Před osmi léty jsme se začali iniciativně zabývat faktografickými

informacemi z oblasti jaderné energetiky.

Při zpracovávání faktografických údajů jsme se však záhy začali

střetávat s problémy, které nevznikají v takové míře ve sféře dokumen-

tační a bibliografické činnosti.

Forma dokumentografických informací zpracovaných v OBIS je dána

celkem jednoznačně, protože forma bibliografického a dokumentačního záz-

namu je normalizována a soubory takových záznamů mají určité formy, jako

např. rešerše, dokumentační zpravodaje, výstupní sestavy SDI atd. U fakto-

grafických informací se forma zpracování může v různých případech zcela

diametrálně odlišovat.
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Informační potřeby uživatelů lze ve značné míře pokrýt pomocí vlast-

ní dokumentace, časopiseckých článků, referátových časopisů, informačních

zpravodajů jiných resortních i mimoresortních organizací a institucí,

popř. dalších materiálů. Takový záběr v oblasti faktografických informa-

cí si zatím nedovedeme dosti dobře představit.

Faktografické informace se.musí získávat z mnoha zdrojů, jejichž

dostupnost je velmi různá, neboť, běžná odborná literatura je pouze jed-

ním ze zdrojů faktových informací a kromě toho se mnohá podstatná fakta

v odborné literatuře vůbec nevyskytují.

Při dokumentografickém zpracování lze pokládat za přijatelné, že

do informačního výstupu nebývají zahrnovány nepublikované nebo obtížně

dostupné informace. Pro faktografické informační služby ovšem běžné

informační zdroje nepostačují a faktografické údaje se proto získávají

mnohem obtížněji.

Složitost získávání a zpracování faktografických údajů je dána také

tím, že jě nutné je zpřístupňovat přísně diferencovaně. Dokumentografic-

ké informace, byt i úzce oborově zaměřené, mohou přecejen sloužit širší-

mu okruhu odborníků než informace faktografické.Požadavky specialisto i

v rámci jedné profese se mohou lišit natolik, že informační pracovníci

musí zpracovávat některé faktografické informace třeba jen pro jediného

uživatele.

Vzhledem k tomu, že OBIS EGP zprostředkovává informace pro přibliž-

ně 2500 uživatelů své organizace a obor energetiky zahrnuje velmi širo-

kou oblast klasické a jaderné energetiky, sta\rební části elektráren, tep-

lárenství, některé otázky strojírenské, problematiku životního prostředí

a nových energetických zdrojů, bude zřejmě ještě dlouho nemožné zcela

pokrýt potřebu faktografických informací.

OBIS EGP v současné době získává, zpracovává a třídí faktografické

údaje pro dvě hlavní oborové skupiny zaměřené na jadernou energetiku.

První skupinu tvoří parametry domácích i zahraničních jaderných

elektráren.

Z veškeré dostupné literatury se excerpují a do speciálně uspořáda-

ných formulářů zaznamenávají tyto údaje:

název elektrárny - provozovatel, projektant, datum uvedení do provozu,

výkon tepelný a elektrický, vlastní spotřeba

turbíny - typ, výkon, účinnost, parametry páry

kondenzátory - tlak v kondenzátoru, množství chladící vody, plocha

kondenzátoru
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čerpadla - typ, počet, příkon, pohon

chladicí věže - typ, počet, výkon, chladicí pásmo

generátory - výkon MVA, účiník, napětí ve svorkách, chlazení

transformátory - výkon, počet chlazení, • vlastní spotřeba

parogenerátory - počet, typ, množství páry, teplota napájecí vody

Nejvíce detailizovány jsou údaje o reaktorech - je uveden jejich

počet, typ reaktoru, hrubý a čistý elektrický výkon, palivo, obohacení,

počet palivových článků, průměr a délka aktivní zóny, počet palivových

tyčí, tlaková ztráta, tepelný výkon, maximální teplota paliva, regulační

tyče.

Rovněž jsou zahrnuty údaje ekonomického charakteru. Do formuláře se

dále uvádějí úplné bibliografické údaje o pramenech, z nichž se fakto-

grafické údaje čerpaly, takže faktografická informace zároveň svým způso-

bem představuje i bibliografii pramenů k určité jaderné elektrárně.

Odborný formulář se používá i'pro údaje o tepelných elektrárnách.

Druhou hlavní skupinou sŕedovaných údajů jsou technicko-ekonomické

ukazatele tříděné do skupin, z nichž se jaderné problematiky týká 11 od-

dílů - investiční náklady JE, provozní a vlastní náklady JE, ekonomické

porovnání TE a JE, účinnost, spolehlivost, pohotovost, lhůty výstavby,

výroba elektrické energie, roční využití, spotřeba materiálů a ranové

otázky.

V tomto případě však jde spíše o kartotéku dokumentačních záznamů

o faktografických informacích, protože konkrétní faktografické údaje

zde nejsou přímo obsaženy. V případě potřeby se excerpují z příslušných

dokumentů a teprve potom event, dále zpracovávají do přehledů ukazatelů

apod.

V poslední době jsme začali uveřejňovat vybrané faktografické in-

formace v interním periodiku "Věstník EGP". Při jejich výběru se zamě-

řujeme na nejaktuálnější a nejzávažnější problematiku, kterou se organi-

zace zabývá. K tomu využíváme konzultací s uživateli, od nichž rovněž

získáváme náměty.na další postup v této sféře činnosti. Jde většinou

o faktografické informace mající význam pro širší okruh uživatelů.

Na přímé vyžádání uživatelů zjištujeme faktografické údaje z nej-

různějších oblastí energetické problematiky, k čemuž využíváme kromě

běžně dostupné literatury i materiálů vědeckých a výzkumných institucí,

obchodních organizací, popř. obchodních zastupitelství cizích států

v .ČSSR. častým jevem je zprostředkování konzultací uživatelům s vysoce
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kvalifikovanými odborníky, zejména z vysokých škol, od nichž lze v mnoha

případech získat nejnovější a nejúplnější informace o stavu té či oné

problematiky.

Veškeré získané faktografické údaje většinou však poslouží k řešení

jednoho konkrétního úkolu, dále nejsou aktualizovány a sledovány, a sta-

nou se tak po nějaké době v podstatě "mrtvou" součástí informačního fon-

du.

Nejzávažnějším problémem, na který neustále narážíme při snaze

rozšířit fond faktografických informací a zabezpečit jejich vyšší úroveň,

je nedostatek kvalifikovaných pracovníků jak po stránce oborové, technic-

ké, tak i po stránce informatické.

K zlepšení situace v oblasti faktografických informací proto musíme

hledat takové řešení, které by neomezilo dokumentografické zpracování a

přitom by dovolilo zvýšit úroveň zpracování faktových informací. Proto

jsme přistoupili k průzkumu ptotřeb uživatelů se snahou zjistit, které

činnosti by bylo možné aktualizovat a jakým způsobem.

V oblasti faktografických informací se zaměřujeme především na po-

třeby řídících pracovníků s důrazem na řídicí a rozhodovací činnost.

Hlavní nesnáz spočívá v tom, že informační pracovníci sice mohou upo-

zornit řídícího pracovníka na různé materiály z jím sledovaného oboru,

ale nemohou bez jeho účasti vybrat ty konkrétní informace, které by mu

příslušné rozhodnutí usnadnily či umožnily. Zaměřujeme se proto na hle-

dání nových forem úzké spolupráce informačních pracovníků se specialis-

ty a řídícími pracovníky. Konkrétně bychom chtěli dospět k takové dělbě

práce, kdy informační pracovník opatří veškeré dostupné informace včet-

ně přístupu i k některým informacím nepublikovaným a specialista roz-

hodne, které z těchto informací a jakým způsobem budou zpracovány,

event, se této činnosti i zúčastní. Rovněž bychom ze strany uživatele -

specialisty očekávali doporučení, pro které další pracovníky by byly

tyto informace použitelné /v jakém rozsahu a formě/ a zda je nutné

příslušnou tematiku sledovat i nadále, či zda postačí zpracování jed-

norázové.

V našich podmínkách uvažujeme i nadále pouze neautomatizované zpra-

cování zaměřené na poměrně úzký okruh uživatelů, pokud možno se zabez-

pečením stálého doplňování a aktualizace faktografických fondů.

V oblasti faktografických informací předpokládáme dobudoucna rovněž

širší využití služeb CflSJP, kde bychom pro naše účely chtěli využívat

Energetickou a ekonomickou banku dat.
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Lze konstatovat, že značný přínos pro svou činnost spatřujeme v tom,

že se pracovníci jaderného programu proti pracovníkům z oblasti klasické

energetiky v naprosté většině trvale a žive zajímají o informace svého

oboru a jsou také ochotni při dotváření informačního systému účinně

spolupracovat. Tato skutečnost nás vede k optimistickému závěru, že se

i v oblasti faktografických informací přes veškeré zmíněné problémy do-

staneme v blízké budoucnosti na potřebnou úroveň, jaké se nám již úspěš-

ně podařilo dosáhnout ve sféře zpracování informací dokumentografických.
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CHCETE BÝT PRAVIDELNĚ INFORMOVÁN O NEJNOVĚJŠÍCH
POZNÁ TCÍCH A VÝVOJI VE SVÉ SPECIALIZACI ?

Chcete mít přistup k celosvětovým fondům literatury
z jaderných oborů, které soustřeďuje v rámci

Mezinárodního systému nukleárních informaci (INIS)
Mezinárodní agentura pro atomovou energii?

VYUŽIJTE SLUŽEB POSKYTOVANÝCH
ÚSTŘEDNÍM INFORMAČNÍM STŘEDISKEM

PRO JADERNÝ PROGRAM,
ZBRASLAV NAD VLTAVOU

INIS output


